Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 20. 9. 2022

USNESENÍ č. 1521/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Marcelu Štáfovou,
nar.
o funkce ředitelky zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, s účinností od 1. 12. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Marcely Štáfové do funkce ředitelky zařízení Domov
důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1522/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 2203/18/RK, 677/22/RK, 714/22/RK, 721/22/RK, 722/22/RK,
772/22/RK, 917/22/RK, 920/22/RK, 949/22/RK, 1006/22/RK, 1086/22/RK, 1145/22/RK,
1146/22/RK, 1152/22/RK, 1155/22/RK, 1156/22/RK, 1164/22/RK, 1176/22/RK, 1186/22/RK,
1203/22/RK, 1204/22/RK, 1210/22/RK, 1211/22/RK, 1216/22/RK, 1232/22/RK, 1247/22/RK,
1250/22/RK, 1252/22/RK, 1253/22/RK, 1254/22/RK, 1255/22/RK, 1262/22/RK, 1283/22/RK,
1291/22/RK, 1292/22/RK, 1293/22/RK, 1302/22/RK, 1306/22/RK, 1312/22/RK, 1313/22/RK,
1314/22/RK, 1315/22/RK, 1327/22/RK, 1328/22/RK, 1329/22/RK, 1330/22/RK, 1333/22/RK,
1334/22/RK, 1335/22/RK, 1350/22/RK, 1375/22/RK, 1387/22/RK, 1388/22/RK, 1395/22/RK,
1399/22/RK, 1414/22/RK, 1415/22/RK, 1417/22/RK, 1432/22/RK, 1433/22/RK,
1440/22/mRK, 1442/22/mRK, 1475/22/RK, 1476/22/RK, 1477/22/RK, 1520/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1876/22/RK ad 2. z 31. 8. 2022 na 31. 12. 2022,
- 966/22/RK ad 2) ze 4. 10. 2022 na 30. 11. 2022,
- 1099/22/RK ad 1) z 31. 8. 2022 na 17. 10. 2022,
- 1256/22/RK z 31. 8. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1257/22/RK z 31. 8. 2022 na 30. 9. 2022,
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- 1401/22/RK ad 2) z 1. 11. 2022 na 30. 11. 2022,
- 1430/22/RK ad a) z 30. 8. 2022 na 15. 10. 2022.

USNESENÍ č. 1523/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 8. 2022 do 8. 9. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. 8. 2022 do 8. 9. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje
za období od 12. 8. 2022 do 8. 9. 2022.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1524/22/RK
RO č. 310/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 310/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele ostatní
neinvestiční transfery – individuální záštity s finanční podporou kapitoly 917 01 - Transfery,
odbor kancelář hejtmana, ve výši 80.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
příjemcům o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši

IČO

Sídlo

Název/účel akce

Název/hodnota parametru

Maximální
výše
dotace/Podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů v %

Česká hasičská
jednota – HS
Podještědí

22716696

č.p. 10, 463 53
Křižany

14. ročník hasičské
noci pod Ještědem

Věcné ceny
pro
soutěžící/ks/
1

20.000/
100 %

AvantgArt, z. s.

04759583

46311 Liberec
XXX Vratislavice
nad Nis., Vnější
1392

Otevíráme
Zauhlovačku
s Lenkou
Dusilovou

Doba konání
akce/den/1

25.000/
100 %

Název příjemce
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Art Week Liberec,
z. s.

17240859

Český kynologický
svaz ZKO Liberec
– Pavlovice - 219

46748393

Krajská
hospodářská
komora
Libereckého kraje,
z. s.

Post Bellum, z.ú.

68280645

26548526

46008 Liberec
VIII Dolní
Hanychov,
Putimská 327/9

Na Mlýnku 871,
Liberec XIIStaré Pavlovice,
460 01 Liberec

U Jezu 525/4,
46001 Liberec

Art Week Liberec
a Dny evropského
dědictví

Doba konání
akce/den/7

25.000/
17,24 %

41. ročník soutěže
psů
O LIBERECKÝ
POHÁR

Doba konání
akce/den/1

10.000/
20,53 %

Memorandum o
spolupráci mezi LK
a KHK LK

Doba
trvání/rok/1

100.000/
100 %

Kulturní
akce/počet/2
Vzdělávací
akce/počet/2

200.000/
40 %

Španělská
1073/10
120 00 Praha

Paměť národa
Liberecký kraj

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 310/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 25. 10. 2022
b) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci dle schváleného vzoru.
Termín: 14. 10. 2022
USNESENÍ č. 1525/22/RK
Nástěnný kalendář Libereckého kraje 2023 – Harrachové
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nástěnný kalendář Libereckého kraje 2023
- Harrachové" v celkové výši 524.000 Kč bez DPH, tj. 634.040 Kč vč. DPH., a to účastníku
Romanu Karpašovi, se sídlem Hedvábná 1119/11, Liberec 6, 460 01, IČO: 40195091,
DIČ: CZ511030052,
schvaluje
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1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
(samostatné objednávky) v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2) smlouvu o dílo č. OLP/3605/2022 mezi Libereckým krajem a Romanem Karpašem,
se sídlem Hedvábná 1119/11, Liberec 6, 460 01, IČO: 40195091, DIČ: CZ511030052
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1526/22/RK
Převod movitého majetku na Obec Kunratice
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru obci Kunratice, 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967, zastoupené
starostou obce Milanem Götzem, v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací MK 501
Stůl pod PC
Stůl pod PC
Stůl čtverec
Stůl pod stroj
Stůl zasedací ovál
Kontejner
Kontejner
Kontejner MK 552/1
Skříň šatní
Skříň 1dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň policová
Skříň nízká SN 3-3D
Skříň vysoká
Nástavec MK 527/600
Nástavec MK 527/600
Nástavec MK 527/600
Nástavec MK 527/600
Kartotéka
Kartotéka
Celkem

KULBH000B2QC
KULBH000B2MW
KULBH000871X
KULBH000095V
KULBH00007PH
KULBH00007QC
KULBH00086BQ
KULBH000BG4O
KULBH000036W
KULBH000B2L1
KULBH000B2PH
KULBH00007TX
KULBH000B2IG
KULBH000BGG0
KULBH000B8MQ
KULBH000ATZ7
KULBH000BGCK
KULBH00003UK
KULBH000A91T
KULBH000083C
KULBH000082H
KULBH000081M
KULBH000080R
KULBH00056XR
KULBH00056WW
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Pořizovací cena
(v Kč)
2.603
1.767
3.002
2.925
3.780
3.780
2.347
2.200
9.890
2.754
2.291
4.040
2.699
1.850
1.831
2.143
5.350
3.096
5.592
3.850
3.850
3.850
3.850
10.962
11.082
101.384

Rok pořízení
2003
2003
2004
2003
2003
2003
2004
2003
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2004
2003
2003
2003
2003
2005
2005
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schvaluje
návrh Darovací smlouvy č. OLP/3467/2022 mezi Libereckým krajem a obcí Kunratice,
se sídlem 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit návrh na poskytnutí věcného daru obci
Kunratice, 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967, ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 25. 10. 2022
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit po rozhodnutí zastupitelstva kraje
o poskytnutí věcného daru obci Kunratice, 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967,
schválenou darovací smlouvu č. OLP/3467/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1527/22/RK
RO č. 268/22 – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
a do zastupitelstev obcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 268/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2022 z titulu
přijaté neinvestiční účelové dotace ve výši 1.000.000 Kč (ÚZ 98 187) na zajištění voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí a kterým se zároveň navyšují
celkové výdaje rozpočtu kraje o 1.000.000 Kč v kapitole 911 15 – Krajský úřad
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 268/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1528/22/RK
RO č. 299/22 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 914 21; dotace ze státního rozpočtu
ke krytí prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 299/22, kterým se navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku
127.918.772 Kč a současně navyšují finanční prostředky v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor
dopravní obslužnosti ve výši 127.918.772 Kč jako účelová neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu k částečnému krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby
ve veřejné železniční osobní dopravě
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 299/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 25. 10. 2022
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USNESENÍ č. 1529/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov Raspenava,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková
organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise PhDr. Květu Kutílkovou,
nar.
do funkce ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
s účinností od 1. 1. 2023
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování PhDr. Květy Kutílkové do funkce ředitelky zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1530/22/RK
ZR-RO č. 300/22 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje a přesun
finančních prostředků – DS Františkov ekonomické vypořádání r. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 300/22, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o částku 598.696,78 Kč
z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z peněžního fondu FKSP zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická
880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054,
b) snižují výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 919 03 – Pokladní správa,
ekonomický odbor – Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních
opatření orgánů kraje, o částku 9.222.353,74 Kč,
navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky
PO, odbor sociálních věcí kraje na rok 2022 o částku 1.844.183,52 Kč pro zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická
880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054 z titulu vratky z vyúčtování VZP za rok
2021,
d) navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky
PO, odbor sociálních věcí kraje na rok 2022 o částku 2.113.874,55 Kč pro zařízení
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická
880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, z titulu vypořádání ekonomických vztahů
se zařízením Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, IČO: 10808108,
c)

e)

navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 913 05 – Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, o částku 386.125,45 Kč pro zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10
Liberec 3, IČO: 71220054, z titulu dofinancování provozních nákladů roku 2022,
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navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, o částku 5.476.867 Kč na poskytnutí finančního
daru pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci statutárního města Liberec Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8,
460 07 Liberec, IČO: 10808108,
s uzavřením Dohody o narovnání mezi organizacemi Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054,
a Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8,
460 07 Liberec, IČO: 10808108, ve znění dle přílohy č. 3
f)

2.

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu-rozpočtové opatření č. 300/22 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1531/22/RK
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2023“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2023“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit žádost o neinvestiční dotaci
na program Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2017“,
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 12. 10. 2022
USNESENÍ č. 1532/22/RK
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Plánem protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí,
předložit plán ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1533/22/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém
kraji“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o ukončení realizace projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém
kraji“.
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USNESENÍ č. 1534/22/RK
Nákup invalidního vozíku z prostředků veřejné sbírky Libereckého kraje na přímou
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a rozhodnutí o jeho darování
Rada kraje po projednání
schvaluje
využití finančních prostředků z veřejné sbírky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, jejíž vyhlášení
bylo schváleno radou kraje dne 21. 3. 2022 usnesením č. 490/22/mRK, na nákup mechanického
polohovacího invalidního vozíku NETTI 4U CE Plus v hodnotě 50.000 Kč pro nezletilého
občana Ukrajiny
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru - mechanického polohovacího invalidního vozíku NETTI 4U CE
Plus,
dočasně ubytovanému na adrese Pampeliška, o.p.s.,
Máchova 265, 471 27 Stráž pod Ralskem,
schvaluje
znění darovací smlouvy č. OLP/3608/2022 mezi Libereckým krajem a Viktorem Demurenkem
o poskytnutí věcného daru - mechanického polohovacího invalidního vozíku NETTI 4U CE
Plus
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předložení
darovací smlouvy ve znění schváleném radou kraje k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1535/22/RK
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – III. aktualizace (Aktualizace sítě pro
rok 2023)
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Základní sítí sociálních služeb Libereckého kraje - III. aktualizací (Aktualizace sítě kraje pro
rok 2023)
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje k projednání Výboru
sociálních věcí,
Termín: 20. 09. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1536/22/RK
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje - aktualizace pro rok 2023
Rada kraje po projednání
souhlasí
s aktualizací Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2023 (včetně příloh)
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Metodiku
pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje pro rok 2023 (včetně příloh) do Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1537/22/RK
ZR–RO č. 309/22 – navýšení příjmů kraje z prodeje LDN a navýšení výdajů v kapitole
920 14 - PD na rozvoj p. o. Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 309/22, kterým se:
navyšují příjmy a výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o částku 9.170.000 Kč, příjmy
v kapitole 05 – odbor sociálních věcí a jejich přesun do výdajů kapitoly 920 14 - odbor investic
a správy nemovitého majetku na vypracování projektové dokumentace humanizace Hodkovice
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/22 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1538/22/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
- Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit tuto zprávu
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1539/22/RK
Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o zdraví v Libereckém kraji 2020
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zprávu
o zdraví v Libereckém kraji 2020 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1540/22/RK
Darování 10 kusů přístrojů pro plicní ventilaci včetně příslušenství převedených
z majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s darováním 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně
příslušenství, které Česká republika-Ministerstvo zdravotnictví darovala Libereckému kraji
na základě darovací smlouvy č. OLP/2237/2022, těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, v rozsahu 6 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL
EMV 731+ včetně příslušenství, v celkové hodnotě 2.645.610,72 Kč,
b) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 4 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu
ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství, v celkové hodnotě 1.763.740,48 Kč,
schvaluje
a) darovací smlouvu č. OLP/3414/2022 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, jejímž
předmětem je darování 6 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL EMV
731+ včetně příslušenství převedených z majetku České republiky,
b) darovací smlouva č. OLP/3415/2022 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec
nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, jejímž předmětem je darování 4 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu
ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství převedených z majetku České republiky
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví:
a) předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh darování 10 kusů přístrojů pro umělou
plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství,
Termín: 27. 09. 2022
b) zajistit podpis darovacích smluv po schválení darování zastupitelstvem kraje.
Termín: 30. 10. 2022
USNESENÍ č. 1541/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Doplnění projektové dokumentace
VZ Frýdlant“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Doplnění projektové dokumentace
VZ Frýdlant“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací,
2. s textem „Zadávací podmínky“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 20. 09. 2022
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USNESENÍ č. 1542/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku Euroregionu Nisa do Fondu malých
projektů Turów a o závazku dalšího financování
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami Statutu Fondu malých projektů Turów, který byl zřízen Euroregionem Nisa
v souladu s ustanovením Dohody mezi vládou České republika a vládou Polské republiky
o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské
republice na území České republiky (Dohoda),
schvaluje
nominaci členů hodnotící komise Fondu malých projektů Turów za Liberecký kraj:
zástupce Libereckého kraje

Václav Židek, člen rady kraje pověřený řízením
resortu životního prostředí a zemědělství

zástupce Agentury regionálního rozvoje, s.r.o.

Ing. Petr Dobrovský, jednatel

zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Ing. Jiří Hušek, ředitel Regionálního pracoviště
Liberecko

zástupce Euroregionu Nisa

Bc. Petra Stejskalová, manažer Fondu malých
projektů

zástupce MAS Frýdlantsko a MAS Podještědí

PhDr. Jitka Doubnerová
(náhradník Bc. Jana Švehlová)

souhlasí
s poskytováním příspěvků Euroregionu Nisa, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec, IČO: 00832227, z rozpočtu Libereckého kraje – odboru životního prostředí
a zemědělství, za účelem financování projektů realizovaných v rámci Fondu malých projektů
Turów v tomto rozsahu:
Příspěvek na
rok

Výše příspěvku

Termín pro uhrazení
příspěvku (dle Dohody)

2022

125.000 EUR,
resp. korunového ekvivalentu částky 125.000 EUR
při užití směnného kurzu v den odeslání platby

do 18. 11. 2022
(do 3 měsíců
od zřízení fondu)

2023

125.000 EUR,
resp. korunového ekvivalentu částky 125.000 EUR
při užití směnného kurzu v den odeslání platby

do 31. 1. 2023

2024–2044
(po dobu
platnosti
Dohody,
nejpozději do
31. 1. 2044)

max. ve výši 125.000 EUR,
resp. korunového ekvivalentu částky 125.000 EUR
při užití směnného kurzu v den odeslání platby
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a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1543/22/RK
RO č. 304/22 – úprava v kapitole 917 08 – Transfery, záštita s finanční podporou Svaz
chovatelů ovcí a koz, z. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 304/22, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 08
– Transfery, odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 20.000 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele Životní prostředí a zemědělství, Podpora ojedinělých
projektů na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši
20.000 Kč,
b) zavedením nového specifického ukazatele „Svatováclavský trh - Svaz chovatelů ovcí
a koz z. s.“, v celkové výši 20.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše
20.000 Kč příjemci Svaz chovatelů ovcí a koz z. s., IČ: 63109859, se sídlem Chovatelů 500,
252 09 Hradištko, na akci „Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3549/2022 na akci „Svatováclavský
nákupní trh ovcí a koz“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Svazem chovatelů ovcí a koz
z. s., IČ: 63109859, se sídlem Chovatelů 500, 252 09 Hradištko
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého k projednání
materiál „Rozpočtové opatření č. 304/22“ jako písemnou informaci,
2.

Termín: 25. 10. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, uzavřít smlouvu č. OLP/3549/2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 1544/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické
univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2022/2023
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04/Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 500.000 Kč Technické univerzitě
v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na realizaci
projektu „Dětská univerzita 2022/2023“, číslo akce 04801926045,
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se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04/Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo OLP/3519/2022,
uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit návrh na poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci
na projekt Dětská univerzita 2022/2023 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
2.

USNESENÍ č. 1545/22/RK
RO č. 296/22 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO OŠMTS a navýšení
mimořádného účelového příspěvku Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 296/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 704.312,56 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 704.312,56 Kč,
2. navýšení dílčího ukazatele číslo akce 04502171405: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530/3, p. o. – Demolice komínu o částku 704.312,56 Kč,
rozhoduje
u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace:
1. o navýšení mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 704.312,56 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04502171405 „Demolice komínu“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
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. 296/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
3.

2.

Termín: 25. 10. 2022
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: 31. 10. 2022
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USNESENÍ č. 1546/22/RK
RO č. 297/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – vratky
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 297/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 167.988,28 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratku za porušení rozpočtové kázně,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 167.988,28 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 297/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1547/22/RK
Projekt „Cesta kávy: Tvorba digitálního vzdělávacího nástroje ve společnosti
NORDBEANS s.r.o.“ – SŠ gastronomie a služeb, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zapojením Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvkové
organizace, do projektu „Cesta kávy: Tvorba digitálního vzdělávacího nástroje ve společnosti
NORDBEANS s.r.o.“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012421, v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o souhlasu ředitele školy.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1548/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím věcných darů:
1. nehomologovaného vozu Škoda, model Fabia 4 pro účely podpory technického
vzdělávání v hodnotě 19.716 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891,
2. potravin pro klienty dětského domova v hodnotě 31.299 Kč od spolku Potravinová banka
Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, IČ: 46748105,
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3.

4.

potravin pro klienty dětského domova v hodnotě 52.722 Kč od spolku Potravinová banka
Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351,
32 ks konferenčních židlí pro potřeby školy v celkové hodnotě 24.393,60 Kč
od společnosti TIRECHECK s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha – Nové
Město, IČ: 03104915, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059,

3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.990 Kč pro výuku a mimoškolní
zájmovou činnost školy od společnosti Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7a,
170 00 Praha – Holešovice, IČ: 06649114, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace,
IČ: 46747982,
b) s přijetím finančního daru:
5.

ve výši 25.530 Kč na obědové služby pro období od 21. 9. 2022 do 31. 12. 2022 ve prospěch
dvanácti žáků školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, IČ: 46749799
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 20. 10. 2022
USNESENÍ č. 1549/22/RK
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p. o. - schválení nájemní smlouvy
na dobu delší než jeden rok
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s pronájmem nebytových prostor o výměře 9 m2 nacházejících se v budově č. p. 651
a nebytových prostor o výměře 16 m2 nacházejících se na střeše budovy č. p. 651,
která je nedílnou součástí pozemku p. č. 4418, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Liberec,
obec Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 3058 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, svěřené Střední škole a Mateřské
škole, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Bojišti 759/15,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 00671274,
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední školou a Mateřskou školou, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Bojišti 759/15, Liberec III-Jeřáb,
460 07 Liberec, IČO 00671274 a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 za účelem umístění a provozování
technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2022
2.
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USNESENÍ č. 1550/22/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Nákup CNC soustruhu“ Střední průmyslovou
školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, 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 „Nákup CNC soustruhu“ Střední průmyslovou školou strojní
a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 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
USNESENÍ č. 1551/22/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
odvolává
dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího pracovního
místa ředitelky Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov,
Zborovská 519, příspěvkové organizace, Ing. Evu Antošovou, a to k 28. 2. 2023,
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie, Hotelové
školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášení konkurzního
řízení a odvolání Ing. Evy Antošové k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1552/22/RK
Zahájení VZ „Zajištění provozu autoškoly“ Střední školou strojní, stavební a dopravní,
Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění provozu autoškoly“ Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkovou
organizací, v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
2. s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího
řízení veřejné zakázky řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1553/22/RK
RO č. 298/22 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční podporou
a rozhodnutí o poskytnutí dotace Make more s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 298/22, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického
ukazatele „Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“, o částku 30.000 Kč
a zavedení specifického ukazatele „Maker Faire Liberec“ s částkou 30.000 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Make more s.r.o., se sídlem
Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07023987, na projekt „Maker Faire Liberec“,
do výše 30.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3515/2022 na projekt „Maker Faire Liberec“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a příjemcem Make more s.r.o., se sídlem Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 07023987
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova, smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/3515/2022,
k podpisu,
Termín: 20. 10. 2022
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 298/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1554/22/RK
Vesnice roku 2022 – Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom
za vzorné vedení obecní kroniky
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 –Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů:
a) obci Višňová, č. p. 184, 464 01 Višňová, IČ 00263265, za získání Diplomu za moderní
knihovnické a informační služby v soutěži Vesnice roku 2022, ve výši 20.000 Kč,
b) obci Roprachtice, č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČ 00276065, za získání Diplomu
za vzorné vedení obecní kroniky v soutěži Vesnice roku 2022, ve výši 20.000 Kč,

- 17 -

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 20.09.2022
schvaluje
a) darovací smlouvu č. OLP/3518/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí
Višňová, č. p. 184, 464 01 Višňová, IČ 00263265,
b) darovací smlouvu č. OLP/3517/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí
Roprachtice, č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČ 00276065
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení jednotlivých
darovacích smluv Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1555/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – 3 projekty v oblasti silniční infrastruktury
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké
nad Jizerou“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým došlo k prodloužení realizace
projektu z původního termínu 31. 7. 2022 nově na 30. 9. 2022 z důvodu prodloužení
aktivit spojených s možností uhradit fakturu za činnost TDI,
2.

3.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým dochází k prodloužení realizace
projektu z původního termínu 31. 5. 2022 nově na 30. 9. 2022 z důvodu prodloužení
aktivit spojených s možností uhradit fakturu za činnost TDI,
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice Doksy - Dubá“, vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha
1, IČ 66002222, kterým dochází k prodloužení realizace projektu z původního termínu
31. 7. 2022 nově na 31. 12. 2022 a současně změně financování v letech z důvodu
prodloužení aktivit spojených s možností uhradit fakturu za činnost TDI

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů
v souladu s příslušnou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 1556/22/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní
Hanychov, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov,
2. etapa“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti projektu a povinné archivace dokumentace projektu „Silnice III/2784
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Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa“ vyplývajících z podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 31. 12. 2032
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova předložit zprávu o ukončení
projektu zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1557/22/RK
ZR-RO č. 301/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu 2.2 – Regionální inovační program
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 301/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v úhrnné výši 2.691.600 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 - Regionální inovační program
o celkovou částku 2.691.600 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.2
- Regionální inovační program ve výši 2.691.600 Kč,
2.

s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program
v úhrnné výši 2.691.600 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

1.
28855159

LIMESA meters s.r.o.
Lomnice nad Popelkou
Společnost s ručením omezeným

Komunikační moduly pro nový
průtokoměr včetně obslužných firmwarů
Účelem je vývoj a výroba funkčních
vzorků komunikačních modulů nového
průtokoměru FG5000. (Wi-Fi, bluetooth,
IoT LORA, moduly RS485 (protokol
ProfiBus), RS232, MOD-BUS,
MODBUS/TPC, MBUS, vč. obslužného
firmwaru.
Komunikační modul Wi-Fi pro
FG5000
Komunikační modul Bluetooth
pro FG5000
Komunikační modul IoT LORA
pro FG5000
Komunikační modul RS232 pro
FG5000
Komunikační modul RS485 pro
FG5000
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Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/Neinvestice
Termín realizace projektu

290.000 Kč

68,97 %
200.000 Kč

Neinvestice
1.5.2022 – 31.12.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

2.

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Kunratice u Cvikova
Společnost s ručením omezeným

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

09784781

Outdoorkwak s.r.o.

Prototyp TermoKWAK
Účelem projektu je zvýšit termoizolační
schopnosti nového výrobku - bivakovacího
pytle pomocí aplikace termoizolační fólie.
prototyp výrobku s aplikací
termoizolační fólie
1 ks
Výzkumná zpráva z měření
263.000 Kč
69.96 %

1 ks

184.000 Kč

Neinvestice
01.01.2023 - 31.12.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu

3.

Účel projektu

Cílem projektu je připravit algoritmy a
softwarové řešení pro optimalizaci
výrobního plánu na základě předpokládané
dostupnosti materiálu, řešení otestovat na
vzorku simulovaných dat a připravit koncept
API pro předání dat.
Analýza a technický návrh
řešení
1 ks
Návrh optimalizačního
algoritmu s využitím machine
learning/umělé inteligence
1 ks
Vývoj sw řešení využívající
navržené AI-based algoritmy
včetně API
1 ks

Parametry projektu

25022695

Dřevoplast Ludvík s.r.o.
Všelibice
Společnost s ručením omezeným

Návrh AI-based algoritmu optimalizace
skladu materiálu
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Vyhodnocení projektu, návrh
dalšího postupu implementace

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

219.550 Kč
69.96 %
153.600 Kč

Neinvestice
01.10.2022 - 31.05.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

4.

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Turnov
Společnost s ručením omezeným

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

1 ks

15043568

Polpur, spol. s r.o.
Opracování sklo-kovových výrobků
Projekt řeší vývoj technologie současného
opracování skla a kovu, která umožní
realizovat komplikované zakázky z různých
segmentů průmyslu. Může se jednat o
náročné technické aplikace nebo náročné
požadavky z oblasti designu.
technologický postup
1 ks
funkční vzorek
1 ks
292.000 Kč
68.15 %
199.000 Kč

Neinvestice
02.01.2023 - 30.06.2023

5.
04998511

HARDWARIO a.s.
Liberec
Akciová společnost
Aplikace pro dálkové odečty měřidel energií
s využitím nejmodernějších IoT sítí
Účelem projektu je integrace stávajících
koncových měřidel spotřeby energií do
jedné IoT brány, která bude schopna
odesílat data a tím tak dosáhnout
významné energetické úspornosti a zvýšené
efektivnosti.
Popis aplikace a celkového
řešení
1 ks
Funkční prototyp provádějící
dálkové odečty
1 ks
Cloudová infrastruktura pro
interpretaci dat zákazníkům
1 ks
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Celkové plánované náklady projektu

295.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši

67.80 %

Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

Neinvestice

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu

6.

Účel projektu

Účelem projektu je ověřit technickou
proveditelnost tištěných stavebních
konstrukcí pomocí modelů stavebních
komponentů
návrh modelu
4 ks
návrh procesního postupu
1 ks
zpráva o výsledku testování
1 ks

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

200.000 Kč
01.06.2022 - 01.12.2022

01848054

Mjölk s.r.o.
Liberec
Společnost s ručením omezeným

Prototypizace modelů tištěných
stavebních konstrukcí

285.714 Kč
70.00 %
200.000 Kč

Investice/ Neinvestice
02.05.2022 - 15.12.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu

7.

Účel projektu

Cílem projektu je vývoj zařízení pro simulaci
separace mikročástic (případně nanočástic)
z proudu vzduchu a jejich následná extrakce
ze struktury filtru. Zařízení bude používáno
pro vývoj separačních materiálů.
zařízení pro simulaci separace
mikročástic – funkční vzorek
1 ks
odborná zpráva – dokumentace
1 ks
272.000 Kč
69.85 %
190.000 Kč

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

40233707

VZDUCHOTECHNIK, s.r.o.
Chrastava
Společnost s ručením omezeným

Vývoj zařízení pro simulaci separace
mikročástic

Neinvestice
01.10.2022 - 30.06.2023
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Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu

8.

Účel projektu

Účelem projektu je inovativní řešení v
nanášení listrů a barvení skleněných perlí,
které mohou výrazně zlepšit postavení
společnosti v konkurenčním tuzemském i
zahraničním prostředí.

Parametry projektu

zpráva o výsledku testování
skleněných komponent s
inovovaným povlakem

1 ks

výrobní dokumentace a zprávy
z laboratorních zkoušek

1 ks

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

28748425

AMANTANI s.r.o.
Jablonec nad Nisou
Společnost s ručením omezeným

Příprava a zkoušení nových designových
variant sklářských listrů - chemických
sloučenin pro barvení sklářských perlí

250.000 Kč
70.00 %
175.000 Kč

Neinvestice
01.10.2022 - 31.05.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

9.

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

Návrh prototypu

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma

10.

09116648

nullspaces s.r.o.
Liberec
Společnost s ručením omezeným

Inovace systému Digitálního asistenta
Cílem projektu je návrh a ověření inovace
systému digitálního asistenta s ohledem na
použití dostupného a podporovaného
hardware a s ohledem na správné spouštěn
a vypínání a synchronizaci času.
285.700 Kč
70.00 %
200.000 Kč

Neinvestice
01.05.2022 - 31.12.2023

43224245

DIMATEX CS, spol. s r.o.
Stráž nad Nisou - Svárov
Společnost s ručením omezeným
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Název projektu

Vývoj zahradní kuchyně z
recyklovaných materiálů s důrazem na
její udržitelnost

Účel projektu

Účelem projektu je výzkumná aktivita v
oblasti vývoje a designu zahradních kuchyní
z recyklovaných plastových profilů včetně
návrhu technologického postupu.
výzkumná zpráva včetně
reportů z měření
1 ks
návrh designu zahradní
kuchyně
1 ks
technická dokumentace
1 ks
280 000 Kč
69.64 %
195 000 Kč

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu
Poř. číslo
IČ

Neinvestice
01.01.2023 - 31.12.2023

11.
09380949

Statotest s.r.o.
Liberec
Společnost s ručením omezeným

Pyranometr
Účelem projektu je vytvoření a otestování
pyranometru do podoby finálního
produktru, který bude možno nabízet na
otevřeném trhu. Pyranometr je zařízení pro
měření dopadajícího (slunečního) záření.
Dokáže měřit i tepelné záření v infračervené
oblasti
Přetvoření prototypu
pyranometru do finálního
produktu
1 ks
Marketingový průzkum
1 ks
Otestování v laboratorních
podmínkách
1 ks
Otestování v reálných
podmínkách
1 ks
Vytvoření komunikační /
obchodní strategie
1 ks
310.000 Kč
64.52 %
200.000 Kč

Neinvestice
01.05.2022 - 31.12.2022

12.
63146916
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Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu

frenski s.r.o.

Účel projektu

Nalezení vhodné konstrukční inovace pro
vývoj a výrobu plastové rukojeti na hole pro
běžecké lyžování a následná výroba
testovacího prototypu. Cílem je vyvinout
řešení, které umožní snadné uvolnění
poutka od rukojeti.
Konstrukční vývoj plastových
dílů
1 soubor
Vývoj a výroba formy pro
vstřikování plastů – horní díl
1 ks
Vývoj a výroba formy pro
vstřikování plastů – dolní díl
1 ks
Vývoj a výroba formy pro
korkový obstřik
1 ks
490.000 Kč

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

Liberec
Společnost s ručením omezeným

Vývoj a výroba prototypu plastové
rukojeti na hole pro běžecké lyžování

40.82 %
200.000 Kč

Investice
01.05.2022 - 31.12.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma

13.
75172267
Robert Šámal
Liberec

Název projektu

Vývoj nového typu třívrstvého laminátu
s podšívkou z přírodních vláken

Účel projektu

Účelem projektu je výzkumná aktivita v
oblasti optimalizaci návrhů textilních
laminátů s aplikací nanovlákenné
membrány a s podšívkou z přírodních
vláken tak, aby byly vhodné pro výrobu
dětského svrchního ošacení vhodného
především pro atopiky.
vývoj textilních laminátů
1 ks
testování a tvorba prototypů
dětských oděvů
1 ks
výzkumná zpráva včetně
reportů z měření
1 ks

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu

Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona zapsaná v
obchodním rejstříku

280.000 Kč
69.64 %
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Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

195.000 Kč

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Místo realizace
Právní forma
Název projektu

14.

Účel projektu

Cílem projektu je vyvinout a aplikovat
ochrannou vrstvu, která by ošetřenému
krytu radaru propůjčila vyšší kluznost, nižší
navlhavost a oddálila by proces namrzání.
Předmětem projektu je aplikovaný výzkum
a vývoj povrchových úprav např. polymerů.
Funkční vzorek modifikovaného
krytu radaru
2 ks
Laboratorní a měřící zpráva
1 ks
Technická dokumentace
1 ks

Neinvestice
01.01.2023 - 31.12.2023

25286421

Siam s.r.o.
Turnov
Společnost s ručením omezeným

Aplikace ochranné vrstvy na kryt radaru
u vybraných osobních automobilů
značky ŠKODA AUTO za účelem
zvýšení komfortu jízdních vlastností

Parametry

Celkové plánované náklady projektu
Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

3.
Poř
.
čísl
o
15.
16.
17.

18.

305.000 Kč
65.57 %
200.000 Kč

Neinvestice
01.06.2022 - 31.12.2022

se zařazením níže uvedených projektů do zásobníku projektů:
Název žadatele

IČ

Název projektu

Photon Water
Technology s. r. o.
Komerční slévárna
Turnov a.s.

04568095

Technologický postup na odstraňování
mikropolutantů typu PFAS z pitných vod
Optimalizace vtokových soustav pro odlévání
hliníku

SOFTLI CZ s.r.o.

Zlatnický atelier
Tomka s.r.o.

28783999
10814531

02977770

3D digitální dvojče
Vývoj aplikační technologie za účelem
zvýšení užitné hodnoty šperků pomocí
aplikace ochranné vrstvy s využitím
nanotechnologií.
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MERETECH s.r.o.

03194680

Technická univerzita v
Liberci

46747885

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

09673491

Saabstance s.r.o.
Technická univerzita v
Liberci - Fakulta
textilní

46747885
10763520

Certiga
Technická univerzita v
Liberci - Fakulta
textilní
TEAMSECTOR s.r.o.

46747885
09226524

Mjölking s.r.o.

14080923

LIFTIA s.r.o.

06012442

PEKM Kabeltechnik
s.r.o.

43001378

26.

27.
28.
29.
30.
31.

LoveMyMind s.r.o.
LoveMyMind s.r.o.

09642668
09642668

Fyooga s.r.o.

11885173

32.
33.

Vendula Pospíšilová
VARSYS s.r.o.

17221277
02031361

34.

VARSYS s.r.o.

02031361

35.
36.
4.

Jakub Valský

02665891
02031361

VARSYS s.r.o.

Návrh a realizace svářecí pistole na plasty
pro provozy bez centrálního rozvodu
vzduchu
Testování mikrobicidního a fungicidního
efektu na inhibičních vrstvách používaných v
dosavadní praxi a aplikace nové inhibiční
vrstvy s nižší enviromentální zátěží.
Zvýšení ochrany textilních plátěných střech u
kabrioletů pomocí ekologických prostředků
Využití nástrojů obrazové analýzy pro
sledování šíření vlhkosti na povrchu vysoce
sorpčních textilních materiálů
Nosič privátního klíče kryptoaktiva
Vývoj nové metodiky hodnocení
termofyziologických vlastností první oděvní
vrstvy s důrazem na účel použití
BOSA - nová sportovní značka a vývoj
inovativního funkčního oblečení
Implementace technologie BIM
(informačního modelování budov) do
organizace práce
Softwarová aplikace (model) pro zjištění
tržního potenciálu a hodnoty inovativních
firem.
Proof-of-concept Inteligentního Skladu
Modulů
SuppDocApp - mobilní aplikace pro péči o
duševní zdraví zaměstnanců na pracovišti
KAPESNÍ PSYCHOLOG - odborný online
konzultant v otázkách duševní pohody
Vývoj webové platformy pro jógu
Inkluzivní design - webové audity a
konzultace
Háček s výměnným dříkem
Modulární variabilní dílenský stůl ( dále jen
MVDS)
Zařízení pro podporu a rozvoj pohybových
aktivit a zlepšení osobní kondice
Držák hlavic elektrických kartáčků Pebble a
Easel

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.2 Regionální inovační
program níže uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami
vyhlášenými v programu:
poř.č.

Název žadatele
/ příjemce

IČ

Název projektu
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Vývoj a technologické
ověření nového typu
substrátu na bázi
0988405 sklokeramiky pro
0
hydrophonii

37.

BeeHydro
s.r.o.

38.

Galvanoplast
Fischer
Bohemia,
0546930 Antikorozní povrchová
s.r.o.
9
úprava

39.

Jizerské
pekárny

4826720 Vaření zápar pro chléb a
1
pečivo

Žádost odevzdána po
termínu
Nebyla doložena povinná
příloha - výpis z evidence
skutečných majitelů – o
skutečném majiteli nebyl v
evidenci záznam
Žádost není v souladu s
účelem programu. Účelem
projektu je pouze nákup
vlastního kotle na vaření
zápar pro výrobu pečiva.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.2 Regionální inovační program, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/22 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.2 – Regionální inovační program ke schválení,
Termín: 27. 09. 2022
2) poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
5.

Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1558/22/RK
Zahájení VZMR „Obalový materiál (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obalový materiál (Záchrana
pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
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. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,

- 28 -

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 20.09.2022
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Miklík Zbyněk, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Mgr. Anna Dařbujanová, kurátorka Severočeského muzea v Liberci,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. Brož René, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/3543/2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1559/22/RK
Závazek spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných
Libereckým krajem“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných
Libereckým krajem“ do výzvy č. 3/2022 Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního plánu obnovy,
souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách
poskytovaných Libereckým krajem“ do výše 32.230.000 Kč a jeho rozložením v letech
2023-2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 3/2022
Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
2) s předpokládaným předfinancováním projektu „Elektromobilita ve službách
poskytovaných Libereckým krajem“ do výše 11.270.000 Kč a jeho rozložením v letech
2023-2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) předložit projektovou žádost projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných
Libereckým krajem“ do výzvy č. 3/2022 Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního plánu obnovy,
Termín: 30. 09. 2022
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2) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“ Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 25. 10. 2022
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Národního programu Životní prostředí.
Termín: 31. 12. 2027
USNESENÍ č. 1560/22/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/3499/2021 veřejné zakázky „Osvětová kampaň:
Jak správně topit.“ – vytvoření videa a jeho distribuce, uzavíraný analogicky dle § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
mezi Libereckým krajem a společností KV-Production Business, s.r.o., se sídlem Chalupníkova
1234/1, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO 07791844, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
8.700 Kč bez DPH, tj. 10.527 Kč vč. DPH
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 20. 10. 2022
USNESENÍ č. 1561/22/RK
RO č. 307/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 307/22, 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 247.500 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 247.500 Kč na základě odstoupení 2 příjemců od realizace projektu,
2) 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 247.500 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 247.500 Kč níže uvedeným žadatelům,
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2434
Jméno a příjmení žadatele
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

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

2435
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
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 z programu,
Termín: 31. 10. 2022
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 307/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1562/22/RK
RO č. 308 /22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 308/22, 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 470.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
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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 428.277,44 Kč, na základě odstoupení třech příjemců
od realizace projektu, nevyplacení dotace jednomu příjemci a zbylých prostředků
z vyúčtování jednoho zrealizovaného projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 41.722,56 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 470.000,00 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
470.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2436
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
27.04.2021 - 25.10.2022
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
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2437

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

2440

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %

- 32 -

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 20.09.2022
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

27.04.2021 - 25.10.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2441
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

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

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: 20. 10. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č.308/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1563/22/RK
Veřejná zakázka „Restaurování - podsbírka Prapory (Záchrana pokladů z depozitářů)“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/2878/2021 na akci „Restaurování - podsbírka Prapory
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ 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 Art Atelier Fiala s.r.o., IČO: 028 16 393, se sídlem: Na Chvalské tvrzi
2939/5, 193 00 Praha 9, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 76.500 Kč bez DPH,
tj. 87.975 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 1.923.000 Kč bez DPH,
tj. 2.211.450 Kč vč. DPH
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 10. 2022
USNESENÍ č. 1564/22/RK
Závazek spolufinancování - projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu
Libereckého kraje“ do 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
specifický cíl 1.1. eGovernment a Kybernetická bezpečnost,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Zvýšení kybernetické
bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše
45.421.685 Kč a jeho rozložením v letech 2022 – 2030 v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Krajského úřadu Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 42.078.315 Kč
a jeho rozložením v letech 2022 – 2025
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost do 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu,
Termín: 20. 09. 2022
b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“ zastupitelstvu
kraje ke schválení,
Termín: 25. 10. 2022
c) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“, v případě jeho
schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.
Termín: 31. 12. 2030
USNESENÍ č. 1565/22/RK
Závazek spolufinancování - projekt ZZS LK - Kybernetická bezpečnost a modernizace
HW a SW
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace
HW a SW“ do 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
specifický cíl 1.1. eGovernment a Kybernetická bezpečnost,
souhlasí
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a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „ZZS LK – Kybernetická
bezpečnost a modernizace HW a SW“ Libereckým krajem do výše 27.277.695 Kč
a jeho rozložením v letech 2022 – 2030 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost
a modernizace HW a SW“ Libereckým krajem do výše 25.222.305 Kč a jeho rozložením
v letech 2022 – 2025
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost do 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu,
Termín: 20. 09. 2022
b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 25. 10. 2022
c) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“, v případě jeho schválení
řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.
Termín: 31. 12. 2030
USNESENÍ č. 1566/22/RK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obec Jestřabí v Krkonoších
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Roudnice 42, 514 01 Jestřabí
v Krkonoších, IČ: 00275794, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy,
změna vytápění a opravy společenského domu Křížlice č.p. 48“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy
venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2622/2021, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Jestřabí v Krkonoších se sídlem
Roudnice 42, 514 01 Jestřabí v Krkonoších, IČ: 00275794 a Libereckým krajem,
jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 30. 6. 2023,
a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022
na 19. 8. 2023, a z 31. 12. 2022 na 30. 9. 2023 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 27. 09. 2022
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USNESENÍ č. 1567/22/RK
Veřejná zakázky „Kompletní projektové a inženýrské práce pro akci Služby sociální péče
TEREZA - objekt čp. 143“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/72/2022 veřejné zakázky
„Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci
"Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace - přestavba nebo novostavba objektu
čp. 143“ uzavíraný analogicky 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 RANGHERKA 5 s.r.o., se sídlem 28. pluku 464/39, 100 00 Praha 10,
IČO: 059 71 985, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 105.000 Kč bez DPH, tj. 127.050 Kč
včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny za plnění na částku 1.804.950 Kč bez DPH,
tj. 2.183.989,50 Kč včetně DPH
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: 30. 10. 2022
USNESENÍ č. 1568/22/RK
Zadání VZMR „Architektonická činnost při zpracování projektové dokumentace na akci
Dostavba areálu – Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Architektonická činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci Dostavba areálu – Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou“,
a to dodavateli Ing. arch. Filip Horatschkemu, se sídlem Na Zápraží 898, 460 07 Liberec 3,
IČO: 482 74 615, za nabídkovou cenu 500.600 Kč bez DPH, 605.726 Kč vč. DPH,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, dle článku 11,
odst. 11.4,
b) smlouvu o poskytnutí architektonické činnosti č. OLP/3550/2022 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem Ing. arch. Filip Horatschke, se sídlem Na Zápraží 898, 460 07
Liberec 3, IČO: 482 74 615
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice Rady Libereckého kraje
č. 1/2021.
Termín: 30. 10. 2022
USNESENÍ č. 1569/22/RK
Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/333/2020 k Rámcové smlouvě o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi ARR–Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a Libereckým
krajem
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Dohodu o narovnání k objednávce č. OBJ/333/2020 k Rámcové smlouvě o dílo
č. OLP/2231/2017, uzavíranou mezi zhotovitelem ARR–Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210,
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je úprava sporných práv a povinností v důsledku
nedodržení termínu předání části díla
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit podpis výše zmíněné Dohody o narovnání.
Termín: 10. 10. 2022
USNESENÍ č. 1570/22/RK
Majetkoprávní operace: Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy: 4000244039, k. ú. Vratislavice n. N.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících č.: 4000244039, k. ú. Vratislavice n. N., v rámci projektu „APOSS
Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita
Vratislavice nad Nisou I“, na p. p. č. 1513/1 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou,
obec Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4482 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, s GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 23083, IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567,
b) předložený návrh Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících č.: 4000244039 číslo OLP/3551/2022 mezi Libereckým krajem
a GasNet, s.r.o.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 1571/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatků k nájemním smlouvám OLP/43/2018
a OLP/2682/2017 uzavřených s ARR – Agenturou regionálního rozvoje spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/2682/2017 mezi Libereckým krajem
a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s. r. o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec
IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, týkající se pronájmu nebytových prostor
nacházejících se v 5. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná
stavba (budova „E“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, za nájemné ve výši 1.050 Kč
za m2/rok za nebytové prostory, a to navýšení rychlosti internetu u downloadu
na 50 Mbit/s a u uploadu na 50 Mbit/s, kdy nově částka za zajištění nepřetržitého
připojení k síti Internet činí 24.000 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých)
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bez DPH/rok, tj. 29.040 Kč (slovy: dvacet devět tisíc čtyřicet korun českých)/rok
s DPH, splatností od 1. 10. 2022,
b) předložený návrh dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. j. OLP/2682/2017
mezi Libereckým krajem a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s. r. o.,
2.

a)

změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/43/2018 mezi Libereckým krajem
a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec
IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, týkající pronájmu nebytových prostor
nacházejících se v 5. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná
stavba (budova „E“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, za nájemné ve výši 1.570 Kč za m2/rok
za nebytové prostory, a to zrušení připojení k síti Internet, včetně poskytnutí
veřejných IP adres, pro ARR - Lipo.ink, tj. 2x25 Mbit za 1.000 Kč bez DPH/měsíc,
a to v místnostech: 5.12, 5.13, 5.21, 5.22, s platností od 1. 10. 2022,

b) předložený návrh dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. j. OLP/43/2018
mezi Libereckým krajem a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s. r. o.,
včetně přílohy č. 2
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatků
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1572/22/RK
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku před budovou „D“ Krajského úřadu
Libereckého kraje ARR – Agentuře regionálního rozvoje spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) výpůjčku části pozemku parc. č. 4009/1 a pozemku p. č. 4012 o předpokládané celkové
výměře cca 1269 m2, oba ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
nacházejících se v katastrální území Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, obchodní korporaci
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., se sídlem U Jezu 525/4,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, za účelem pořádání akce festival
„Maker Faire Liberec 2022“, tj. mimo jiné pro prezentaci komunity tvůrců a inovátorů
(tzv. makerů), její představení veřejnosti a rozvoj, na dobu určitou tj. od 7. 10. 2022
do 8. 10. 2022,
b) předložený návrh smlouvy o výpůjčce č. OLP/3623/2022 mezi Libereckým krajem
a ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r. o.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1573/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení kupní smlouvy - koupě nemovitosti v k. ú. Doubí
u Liberce v rámci akce „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci I/35“
Rada kraje po projednání
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schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3486/2022 mezi Libereckým krajem a Ludmilou
Chaloupkovou, týkající se koupě p. p. č. 679/2 o výměře 414 m2, zahrada, nacházející
se v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 576
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, se všemi součástmi
a příslušenstvím, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100.000 Kč (slovy: jeden
milion sto tisíc korun českých), jedná se o výkup v rámci připravované investiční akce
„Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35", refundace nebude uplatněna
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, po schválení koupě pozemku
Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1574/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatku k nájemní smlouvě OLP/2835/2017
se Státním fondem životního prostředí České republiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/2835/2017 mezi Libereckým krajem a Státním fondem
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
– Chodov, IČO 00020729, týkající se pronájmu nebytových prostor nacházejících
se v 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova
„E“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, za nájemné ve výši 1.050 Kč za m2/rok za nebytové
prostory, a to zrušení pronájmu 5 telefonních linek,
b) předložený návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. OLP/2835/2017 mezi Libereckým
krajem a Státním fondem životního prostředí České republiky
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1575/22/RK
Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k. ú. Liberec na dobu určitou
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – 3 kanceláří (č. 2.09, 2.10., 2.11) o celkové podlahové
ploše 82,35 m2, nacházejících se ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob
využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, a dále 2 parkovacích míst osobní automobily na p. p. č. 4012 a p. p. č. 4009/1,
nacházejících se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 71377999, za účelem
administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši 1.390 Kč bez DPH za m2/rok
za nebytové prostory a ve výši 11.900,83 Kč bez DPH/rok, resp. 14.400 Kč s DPH/rok
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za 2 parkovací místa pro osobní automobily na parkovišti před budovou, na dobu určitou
tj. od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2027
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění záměru
pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 1576/22/RK
Jmenování nového člena Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje
Rada kraje po projednání
odvolává
z Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje Mgr. Michaelu
Krejčovou, zaměstnankyni odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje
a jmenuje
nového člena Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
Ing. Lucii Černou, nominanta za odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje.

USNESENÍ č. 1577/22/RK
Informace o jednání hejtmana učiněnými dle z. č. 65/2022 Sb., v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 1. 7. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
následující právní jednání hejtmana učiněná v období od 1. 7. 2022 do 13. 9. 2022 na základě
zákona č. 65/2022 Sb., v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, a to uzavřením dohod o zajištění nouzového ubytování
s následujícími subjekty:
OLP/3407/2022
OLP/3418/2022
OLP/3388/2022
OLP/3360/2022
OLP/3363/2022
OLP/3366/2022
OLP/3384/2022
OLP/3389/2022
OLP/3399/2022
OLP/3390/2022
OLP/3403/2022
OLP/3395/2022
OLP/3406/2022
OLP/3374/2022
OLP/3401/2022
OLP/3417/2022

Martina Williamson
Ing. Jaroslav Šimáček
Město Jilemnice
Obec Bulovka
Obec Skalice u České Lípy
Město Ralsko
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT p.o.
Czeech Career s.r.o.
Stavební bytové družstvo Pozemní stavby
Liberec
DAROSTAV s.r.o.
DAMI CARS s.r.o.
Jizerská porcelánka s.r.o.
Martina Vraná
Město Semily
LIFreal s.r.o.
MK-Stavo s.r.o.
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88112896
10430547
275808
262692
673455
831514
46749748
8726124

12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022

42722
27273482
48288853
46710663
63794390
276111
27570029
26436086

12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
12.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
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OLP/3362/2022
OLP/3361/2022
OLP/3377/2022
OLP/3373/2022
OLP/3364/2022
OLP/3402/2022
OLP/3413/2022
OLP/3400/2022
OLP/3398/2022
OLP/3379/2022
OLP/3382/2022
OLP/3359/2022
OLP/3372/2022
OLP/3405/2022
OLP/3432/2022
OLP/2105/2022
OLP/3412/2022
OLP/3465/2022
OLP/3471/2022

Město Chrastava
Obec Roztoky u Jilemnice
Obec Polevsko
Město Český Dub
Město Stráž pod Ralskem
AG PLUS spol. s r.o.
Miroslav Kobr
DHILLON LB s.r.o.
AKTIV, spol. s r.o.
Město Mimoň
Město Zákupy
Obec Dlouhý Most
Městys Zdislava
LIUKOV Plast spol. s r.o.
Mykhaylo Bentsa
Římskokatolická farnost - děkanství Železný
Brod
Šanda a syn s.r.o.
Martin Toman
Michal Breuer

262871
276081
525405
262722
260967
49099434
65710789
3219143
43225551
260746
261114
46744941
481491
25023063
9838961

16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
23.08.2022
23.08.2022
23.08.2022
23.08.2022
23.08.2022

43256848
1899465
47522909
11895926

29.08.2022
29.08.2022
31.08.2022
02.09.2022

USNESENÍ č. 1578/22/RK
RO č. 312/22 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správ
nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 312/22, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje kraje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku ve výši 205.000 Kč, a to u akce „APOSS Liberec
– pokračování transformace, lokalita Vratislavice nad Nisou“,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje kraje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku ve výši 205.000 Kč, a to u akce „Jedličkův ústav – oprava
kanalizační přípojky domu B“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 312/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1579/22/RK
Revokace usnesení č. 1505/22/RK v bodě 4.b) Smlouva o nájmu pozemku a stavby vodního
díla 6DHM220116, OLP/3466/2022 v rámci stavební akce „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
Rada kraje po projednání
ruší
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část usnesení číslo 1505/22/RK v části 4. b) uzavření Smlouvy o nájmu pozemku a stavby
vodního díla číslo 6DHM220116, OLP/3466/2022
schvaluje
předložený upravený 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.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 1580/22/RK
ZR-RO č. 303/22 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery - poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu divadlu Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 303/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel - číslo akce 7801812703 s názvem „Naivní
divadlo Liberec – doprava dětí na představení“ ve výši 50.000 Kč,
b) současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
7807492703, s názvem „Naivní divadlo - prezentace představení na festivalech
v Kanadě“ v celkové výši 50.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

1

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvkov
á
organizace
příspěvková
organizace

Prezentace
představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ
.HAF! na
festivalech
Casteliers Montréal
a Bridges
Mississauga,
Kanada
Účast na
mezinárodních
festivalech
loutkových divadel
Casteliers Monréal
a Bridges
Mississauga
v březnu 2023.
Naivní divadlo
Liberec obdrželo
pozvání na
festivaly s
představením

Moskevská
32/18,
Liberec

IČ/
nar.

0008317
8
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6
divadelních
představení

50.000
Kč

1. 9.
2022
– 30.
6.
2023

De minimis

Příjemce/
forma

Rozhod
ující
závazné
výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

č.

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:
Dotace v
maximální výši
(Kč)

2.

ano
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ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.
HAF!

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3530/2022 na projekt „Prezentace
představení ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF! na festivalech Casteliers Montréal a Bridges
Mississauga, Kanada“ mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec,
příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/22, poskytnutí
účelové dotace na projekt „Prezentace představení ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF! na festivalech
Casteliers Montréal a Bridges Mississauga, Kanada“ a smlouvu o poskytnutí dotace
č. OLP/3530/2022 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
3.

USNESENÍ č. 1581/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 - Rozvoj
doprovodné infrastruktury – karavanová stání – obec Prysk
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Obec Prysk, IČO 00525197, se sídlem Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk,
o změnu termínu realizace projektu „Karavanové stání v obci Prysk“ na jehož realizaci byla
přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková
péče a cestovní ruch, program č.: 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
– karavanová stání, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 296/21/ZK ze dne
22. 6. 2021,
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2377/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.10
Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury na realizaci projektu s názvem „Karavanové stání
v obci Prysk“, uzavřené dne 6. 9. 2021 mezi Obcí Prysk a Libereckým krajem, jehož předmětem
je prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2022 na 30. 9. 2023 a prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 19. 11. 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/2377/2021 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1582/22/RK
RO č. 302/22 navýšení příjmů a úprava kapitol 917 07 Transfery a 923 07
Spolufinancování EU – dotace Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj
pro příspěvkové organizace kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 302/22, kterým se

- 43 -

Výpis usnesení z 18. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 20.09.2022
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o celkovou částku
3.032.164,82 Kč poskytnutou Ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj
pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v členění:
a) Ministerstvo kultury - program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního
dědictví II/A zabezpečení objektů, ÚZ 34 503 – účelové investiční prostředky ve výši
300.000 Kč,
b) Ministerstvo kultury - program Podpora expozičních a výstavních projektů,
ÚZ 34 021 – účelové neinvestiční prostředky ve výši 845.000 Kč,
c) Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program,
1.887.164,82 Kč ve členění ÚZ 107117015 neinvestice SR 104.842,49 Kč
a ÚZ 107517016 neinvestice EU 1.782.322,33 Kč,
2) navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 1.145.000 Kč, která je určena na jednotlivé akce
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – 1. etapa optimalizace
a revitalizace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, ÚZ 34 503,
300.000 Kč,
b) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace – Krajiny zázraků, ÚZ 34 021,
400.000 Kč,
a)

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – Výstavní sezona 2022
Severočeské muzeum v Liberci, ÚZ 34 021, 445.000 Kč,
3) navyšují výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu o částku 1.887.164,82 Kč určenou pro Muzeum Českého ráje
v Turnově, příspěvkovou organizaci – Restaurování historických artefaktů kulturního
dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany, ve členění
ÚZ 107117015 104.842,49 Kč a ÚZ 107517016 1.782.322,33 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání rozpočtové opatření č. 302/22 jako písemnou informaci.
Termín: 25. 10. 2022
c)

USNESENÍ č. 1583/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na hračky a ostatní
doplňkový sortiment pro prodej“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na hračky a ostatní
doplňkový sortiment pro prodej“ dle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
2) s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 10. 2022
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USNESENÍ č. 1584/22/RK
Projektový záměr „Life4Zoo“ Zoo Liberec, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Life4Zoo“ organizace Zoo Liberec, příspěvkové organizace,
souhlasí
1) s účastí Zoo Liberec, příspěvkové organizace, jako partnera v projektu „Life4Zoo“,
2) s předložením projektové žádosti projektu „Life4Zoo“ do Výzvy LIFE 2022 oblast
Životní prostředí, podprogram „Oběhové hospodářství a kvalita života“ na podporu
cirkulačního hospodaření s vodou v Zoo Liberec a s podáním žádosti o spolufinancování
projektu z prostředků Ministerstva životního prostředí
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitele Zoo Liberec, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 23. 09. 2022
USNESENÍ č. 1585/22/RK
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení ředitele/ředitelky Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
odvolává
Ing. Jana Růžičku, narozeného dne
z funkce ředitele Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078, ke dni 31.12.2022,
schvaluje
text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078 ve složení:
- Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
- Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
- Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
- Jaroslav Demčák, místopředseda Výboru dopravy Zastupitelstva kraje,
- Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství Krajského úřadu
Libereckého kraje,
- Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec,
- náhradník: JUDr. Bohumír Doležal, vedoucí sekretariátu ředitele,
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy,
1. zajistit zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČO: 70946078,
Termín: 30. 09. 2022
2. informovat radu kraje o výsledku výběrového řízení.
Termín: 06. 12. 2022
USNESENÍ č. 1586/22/RK
ZR-RO č. 290/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního
hospodářství; individuální dotace na cyklostezku Sv. Zdislavy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace zájmového dobrovolného svazku Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový
Bor – Bílý Kostel nad Nisou se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČO: 72559616, na projekt pod názvem „Administrace a koordinace realizace stavby
a projektové dokumentace v oblasti cyklistické dopravy – Cyklostezka Svaté Zdislavy“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 290/22, 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
210.000 Kč,
b) navyšují výdaje na akci „Administrace a koordinace stavby - cyklostezka Svaté
Zdislavy“ ve výši 210.000 Kč,
2.

s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže
uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 210.000 Kč
IČO
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

Název parametru
projektu

Měrná jednotka

72559616
Cyklostezka Sv. Zdislavy, zájmové sdružení
právnických osob, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v
Podještědí
Administrace a koordinace realizace stavby a
projektové dokumentace v oblasti cyklistické dopravy –
Cyklostezka Svaté Zdislavy
Zajištění odborné realizace projektu Cyklostezka Sv.
Zdislavy
Kontrola a konzultace nové PD DSP/PDPS úsek
LVOVÁ
Administrace a koordinace jednotlivých úkolů a
činnosti v realizaci projektu Cyklostezka svaté
Zdislavy.
Kontrola a konzultace přípravy PD DUR úseku
Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí.
Dohled a konzultace nad realizací úseku Bílý Kostel
n.N.
Dokumentace
Výkaz
Dokumentace
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Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

3.

Dokumentace
2
3
2
2
310.000
67,74
210.000
neinvestice
1.1.2022 – 31.3.2023

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3430/2022
na projekt pod názvem „Administrace a koordinace realizace stavby a projektové
dokumentace v oblasti cyklistické dopravy – Cyklostezka Sv. Zdislavy“, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a zájmovým sdružením právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy
Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, nám. Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí,
IČO: 72559616

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 290/22 a smlouvu
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/3430/2022, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a zájmovým sdružením právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy
Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 1587/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou – Nová Ves nad Popelkou“
- dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2047/2020, uzavíraný v souladu § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se sídlem Rubeška
215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 2.523.753,36 Kč
bez DPH, tj. 3.053.741,57 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na částku
22.653.965 Kč bez DPH, tj. 27.411.297,65 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2022
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USNESENÍ č. 1588/22/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ - Dohoda o ukončení smlouvy
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o ukončení Smlouvy o provedení stavby č. OLP/699/2021 v rámci veřejné zakázky „Most
ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 45274924,
schvaluje
Dohodu o ukončení Smlouvy o provedení stavby č. OLP/699/2021 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, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1589/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/712/2021 „Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“ 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 Integra stavby a. s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01
Liberec, IČO: 25014391, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 157.457,25 Kč bez DPH,
tj. 190.523,27 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny na celkovou částku
37.357.941,13 Kč bez DPH, tj. 45.203.108,77 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1590/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3703/2021, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
1.656.884,14 Kč bez DPH, tj. 2.004.829,81 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši
122.642,43 Kč bez DPH, tj. 148.397,34 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny díla
o částku 1.534.241,71 Kč bez DPH, tj. 1.856.432,47 Kč včetně DPH, na celkovou částku
ve výši 63.139.680,22 Kč bez DPH, tj. 76.399.013,07 Kč včetně DPH
a ukládá
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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: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1591/22/RK
Veřejná zakázka „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) – Královka“
- dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/139/2022, 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 STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
61.447,24 Kč bez DPH, tj. 74.351,16 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení ceny díla
na celkovou částku ve výši 7.818.669,30 Kč bez DPH, tj. 9.460.589,85 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1592/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/28711
Pulečný a III/28715 Rychnov u Jablonce nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/28711 a III/28715 Rychnov u Jablonce
nad Nisou“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o.,
se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431,
za nabídkovou cenu 44.000 Kč bez DPH, tj. 53.240 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3548/2022
mezi Libereckým krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická
387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 20. 10. 2022
USNESENÍ č. 1593/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/28310
Stružinec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/28310 Stružinec“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I.
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- DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431, za nabídkovou cenu 44.000 Kč bez DPH,
tj. 53.240 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2757/2022
mezi Libereckým krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická
387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1594/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28310 Stružinec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28310 Stružinec“ v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to účastníka M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice, IČO: 42196868, za nabídkovou cenu 6.667.637,85 Kč bez DPH, tj. 8.067.841,80 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2540/2022 mezi Libereckým krajem a společností
M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1595/22/RK
ZR-RO č. 306/22 - snížení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, OSH a navýšení
výdajů v kapitole 913 06 - Příspěvkové organizace, OSH; navýšení běžné údržby silnic
LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 306/22, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
z nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
15.000.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního
hospodářství na akci „Krajská správa silnic LK p. o. - realizace příkazní smlouvy Silnice
LK a.s., na BĚŽNOU ÚDRŽBU“ ve výši 15.000.000 Kč
a ukládá
2.
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 306/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1596/22/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Cvikov, ul. ČSA - Oprava AB krytu
šířka 2,95 m“ mezi městem Cvikov a Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/3607/2022 „Cvikov, ul. ČSA
- Oprava AB krytu šířka 2,95 m“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Cvikov
se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, na částku ve výši
1.043.118,99 Kč bez DPH, tj. 1.262.173,98 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
č. OLP/3607/2022 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1597/22/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Polevsko – chodník podél III/26320“
mezi obcí Polevsko a Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/3606/2022 „Polevsko - chodník
podél III/26320“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Polevsko se sídlem č. p. 152, 471
06 Polevsko, IČO: 00525405, na částku ve výši 277.133,60 Kč bez DPH, tj. 335.331,66 Kč
včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
č. OLP/3606/2022 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1598/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/289
Bořkov, sanace skalního masivu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice II/289 Bořkov, sanace skalního masivu“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS I.“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, se sídlem
Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO: 46433597, za nabídkovou cenu 16.700 Kč bez DPH,
tj. 20.207 Kč včetně DPH,
schvaluje
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Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3456/2022 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, v platném znění.
Termín: 20. 10. 2022
USNESENÍ č. 1599/22/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Most ev. č. 289-002 přes řeku Jizeru
v Semilech“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Most
ev. č. 289-002 přes řeku Jizeru v Semilech“, č. OLP/3596/2022, mezi Libereckým krajem
a Městem Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 1600/22/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3673/2021, 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 N+N - Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s. r. o., se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO: 44564287,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 136.915,98 Kč bez DPH, tj. 165.668,34 Kč
včetně DPH, a méněpráce ve výši 197.210,26 Kč bez DPH, tj. 238.624,41 Kč včetně DPH,
čímž dojde k ponížení ceny díla o částku 60.294,28 Kč bez DPH, tj. 72.956,08 Kč včetně DPH,
na celkovou částku ve výši 19.232.223,48 Kč bez DPH, tj. 23.270.990,41 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 1601/22/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/26830 Mimoň (ulice
Hvězdovská), rekonstrukce silnice – Etapa 1“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/3609/2022 „Silnice III/26830
Mimoň (ulice Hvězdovská), rekonstrukce silnice - Etapa 1“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Městem Mimoň se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO: 00260746, na částku
ve výši 3.634.606,98 Kč bez DPH, tj. 4.397.874,45 Kč včetně DPH
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
č. OLP/3609/2022 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1602/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3050/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, pro Obec Dubnice
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČ 00275778, ze dne 19. 9. 2022
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Dubnice – Smíšená stezka pro pěší
a cyklisty“ z důvodu víceprací při realizaci stavby cyklostezky,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3050/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, kterým se mění termín
ukončení realizace projektu „Dubnice – Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“, a to ze dne
1.10.2022 na 31.12.2022, a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to ze dne
19.11.2022 na 19.2.2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy: předložit dodatek č. 1
smlouvy č. OLP/3050/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
na projekt „Dubnice – Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“, ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 1603/22/RK
ZR–RO č. 311/22 - úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací, Obec Kryštofovo údolí a Technická univerzita v Liberci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci
Kryštofovo údolí, Kryštofovo údolí č. 166, 460 02, IČO 00671991, na projekt s názvem
„Údolská pouť“,
2) žádost o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Technické univerzitě v Liberci, 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město, Studentská
1402/2, IČO: 46747885, na projekt s názvem „Dějiny ve veřejném prostoru 2022“,
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 311/22, kterým se upravují vybrané dílčí
ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana,
ve výši 20.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
2) poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci
Kryštofovo údolí, Kryštofovo údolí č. 166, 460 02, IČO 00671991, na projekt s názvem
„Údolská pouť“ max. do výše 20.000 Kč,
3) s poskytnutím individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci Technická univerzita v Liberci, 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město,
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Studentská 1402/2, IČO: 46747885, na projekt s názvem „Dějiny ve veřejném prostoru
2022“ max. do výše 100.000 Kč,
4) se smlouvou č. OLP/3599/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Kryštofovo údolí,
Kryštofovo údolí č. 166, 460 02, IČO 00671991, na projekt s názvem „Údolská pouť“,
5) se smlouvou č. OLP/3614/2022 o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Technickou
univerzitou v Liberci, 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město, Studentská 1402/2, IČO:
46747885, na projekt s názvem „Dějiny ve veřejném prostoru 2022“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 311/22 - rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací výše uvedeným příjemcům a smlouvy o poskytnutí dotace č.
OLP/3599/2022 a č. OLP/3614/2022.
Termín: 27. 09. 2022

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

Liberec 22. 9. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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