Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 27.09.2022
USNESENÍ č. 386/22/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Jana Svitáka (SLK),
- Ing. Jarmilu Valešovou (Piráti).
USNESENÍ č. 387/22/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 388/22/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
USNESENÍ č. 389/22/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č. 250/22/ZK z 30. 8. 2022 na 30. 9. 2022
a vypouští
ze sledování usnesení č. 217/22/ZK, 222/22/ZK, 257/22/ZK, 290/22/ZK, 298/22/ZK, 308/22/ZK,
328/22/ZK, 342/22/ZK, 348/22/ZK, 365/22/ZK, 383/22/ZK.
USNESENÍ č. 390/22/ZK
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Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. 8. 2022 do 8. 9. 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. 8. 2022 do 8. 9. 2022.
USNESENÍ č. 391/22/ZK
Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se
sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO: 71220071,
2) úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím
listinám uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 392/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v
Libereckém kraji“ do výše 25.365.788,78 Kč a jeho rozložení v letech 2023 až 2026 v případě, že
danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 03_22_003 v rámci Operačního programu
Zaměstnanost plus
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2026
USNESENÍ č. 393/22/ZK
ZR-RO č. 300/22 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje a přesun finančních
prostředků – DS Františkov ekonomické vypořádání r. 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/22, kterým se:
a)

b)

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
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
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c)

d)

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
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

e)

2.

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
f) 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
poskytnutí účelově určeného finančního daru v celkové výši 5.476.867 Kč organizaci Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, IČO: 10808108 , dar je určen na posílení zdrojů peněžních fondů:
Fond účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, fond investic

Částka
3.025,00 Kč
598.696,78 Kč
6.063,41 Kč
10.716,20 Kč
4.858.365,61 Kč

3.

uzavření darovací smlouvy č. OLP/761/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, IČO: 10808108
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022,
2.

Termín: 31. 10. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat organizace
Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, IČO: 71220054, a Dům seniorů
Františkov, Liberec, příspěvková organizace, IČO: 10808108, o přijatých usneseních a
podepsat darovací smlouvu.
Termín: 31. 10. 2022

USNESENÍ č. 394/22/ZK
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
Plán protidrogové politika Libereckého kraje na období 2023-2027.
USNESENÍ č. 395/22/ZK
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – III. aktualizace (Aktualizace sítě pro rok
2023)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Základní síť sociálních služe Libereckého kraje - III. aktualizaci (Aktualizaci pro rok 2023)
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, členovi rady kraje, zveřejnit Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje III. aktualizaci (Aktualizaci pro rok 2023) na webových stránkách odboru sociálních věcí.
Termín: 21. 10. 2022
USNESENÍ č. 396/22/ZK
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje - aktualizace pro rok 2023
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje pro rok 2023 (včetně příloh)
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit Metodiku pro
poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro
rok 2023 (včetně příloh) na webu Libereckého kraje
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 397/22/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2022
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 398/22/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
program 7.2, prodloužení termínu realizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost příjemce dotace –
o změnu termínu realizace projektu a změnu termínu podání závěrečného vyúčtování
projektu „Oprava obvodového roubení a podstávkové konstrukce - I. etapa“, na jehož realizaci byla
přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a
cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 171/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1346/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava obvodového roubení a
podstávkové konstrukce - I. etapa“, uzavřené dne 26. 5. 2022 mezi Rudolfem Krejčím a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu z 15. 11. 2022 na 30. 6. 2023 a změna
termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 2. 12. 2022 na 19. 8. 2023
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 15. 10. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1346/2022 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 10. 2022
USNESENÍ č. 399/22/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1828/2022 o poskytnutí účelové individuální dotace z kapitoly
917 07 – Transfery v oblasti památkové péče
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Římskokatolické farnosti Volfartice, IČ 62237837, se sídlem Hrnčířská
721/44, 470 01 Česká Lípa, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Oprava fasády věže
kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice a odvodnění“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek, oblast podpory: 07.
Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č.
173/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Oprava fasády věže kostela sv. Petra a Pavla,
Volfartice a odvodnění“ z 17. 10. 2022 na 31. 12. 2023 a s prodloužením termínu pro podání
vyúčtování z 6. 12. 2022 na 19. 2. 2024,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1828/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek, oblast podpory: 07. Kultura, památková
péče a cestovní ruch na projekt „Oprava fasády věže kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice a
odvodnění“, uzavřené dne 17. 5. 2022 mezi Římskokatolickou farností Volfartice a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 31. 10. 2022
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2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1828/2022 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 21. 11. 2022

USNESENÍ č. 400/22/ZK
ZR-RO č. 293/22 – úprava kapitol 913 07 – Příspěvkové organizace a 912 07 – Účelové
příspěvky, poskytnutí účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, a to snížením dílčího ukazatele „Finanční rezerva na řešení provozních potřeb
v průběhu roku“ o částku 389.940 Kč,
b)

navyšují výdaje v kapitole 912 07- Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 389.940 Kč na akci „Design Vánoc“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 30. 10. 2022
USNESENÍ č. 401/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Jílové u Držkova (FAMA 2022/05/050)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
části p. p. č. 734/2 o výměře 2 m2, nově označené jako p. p. č. 734/3, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 481-121/2020 ze dne 12. 1. 2021,
nacházející se v katastrálním území Jílové u Držkova, obci Jílové u Držkova, evidované na listu
vlastnictví č. 141 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých), předmětný pozemek byl trvale
dotčen v rámci stavby: „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova“, refundace nebude
uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonci nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 402/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k. ú. Jílové u Držkova (FAMA 2022/05/026)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a)

b)

koupi:
části p. p. č. 734/1 o výměře 5 m2, nově označené jako p. p. č. 734/4, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 481-121/2020 ze dne 12. 1. 2021,
nacházející se v katastrálním území Jílové u Držkova, obci Jílové u Držkova, evidované na listu
vlastnictví č. 179 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých), předmětný pozemek byl trvale dotčen v rámci
stavby: „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova“, refundace nebude uplatněna,
svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonci nad Nisou

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 403/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2022/06/004)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
p. p. č. 1954/54 o výměře 310 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
katastrálním území Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 32
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 120.900
Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc devět set korun českých), jedná se o výkup pozemku pod
krajskou silnicí v rámci investiční akce: „Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice,
rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 404/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2022/05/036)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
p. p. č. 899/3 o výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
katastrálním území Bítouchov u Semil, obci Semily, evidované na listu vlastnictví č. 2787 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.500 Kč
(slovy: tři tisíce pět set korun českých), jedná se o výkup pozemku pod krajskou silnicí v rámci
investiční akce: „Silnice II/288 Podbozkov – Cimbál“, refundace nebude uplatněna,
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b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 405/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2022/05/008)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
p. p. č. 368/5 o výměře 58 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví č. 443 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.800 Kč (slovy: pět
tisíc osm set korun českých), jedná se o pozemek zasažený rekonstrukcí silnice, vznikl po
zaměření v rámci investiční akce: „Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice“, refundace
nebude uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 406/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2022/05/021)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p. p. č. 1399/15 o výměře 24 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1399/16
o výměře 3 m2, vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé, a p. p. č. 1405/2 o
výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území
Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 230 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od Českých drah, a.
s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994226,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 8221/01/01/19 ze dne 4. 1. 2019 ve výši
6.050 Kč + náklady spojené s prodejem (kolek, vyhotovení ZP, režijní náklady, ...) ve výši
8.950 Kč, tj. celkem 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), v rámci stavby:
„Rekonstrukce silnice III/27015 Jablonné v Podještědí“ došlo k trvalému záboru předmětných
pozemků, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 407/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě nemovitých věcí v k. ú. Semily (FAMA 2021/05/071)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
p. p. č. 995 o výměře 178 m2, zahrada, a p. p. č. 996 o výměře 192 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, jejíž součástí je stavba Podmoklice, č. p. 246, bydlení, nacházejících se v katastrálním
území Semily, obci Semily, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1254 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, se všemi součástmi a příslušenstvím, od
spoluvlastníků
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.700.000 Kč
(slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), za podmínek zřízení věcného břemene dožití
a uzavření smlouvy o výpůjčce předmětných nemovitostí po dobu dožití ve prospěch Zdeňka
Skrbka, jedná se o nemovitosti zasažené v rámci investiční akce: „II/292 Semily, propojení ul.
Bořkovské a Brodské“, kdy dojde k trvalému záboru, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 408/22/ZK
Majetkoprávní operace – Zřízení práva stavby v k. ú. Liberec – právo stavby ke stavební akci
„Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje – etapa II“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
zřízení práva stavby – lávky v rámci investiční akce „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje – etapa II“ na nově odděleném pozemku označeném jako parcela č. 6160/13, vodní
plocha, který byl oddělen z pozemku evidovaného jako parcela č. 6160/1, vodní plocha, nacházejícího
se v katastrálním území Liberec, obec Liberec, vedeném na listu vlastnictví č. 3376 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, geometrickým plánem č. 6148-1313/2021
ze dne 11. 2. 2022, ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, na dobu 30-ti let, za vzájemně dohodnutou úplatu
ve výši 20.410 Kč bez DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 409/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Starý Harcov a k. ú. Vratislavice
nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 1507/1 o předpokládané výměře cca 514 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Starý Harcov, obci Liberec, evidované na listu
vlastnictví č. 4931 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, a části
p. p. č. 2663/2 o předpokládané výměře cca 94 m2, a části p. p. č. 3650/26 o předpokládané výměře
cca 14 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území
Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr.
E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Obytný soubor Kunratická
- chodník“, předpokládána účetní hodnota pozemků je ve výši 72.400 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc
čtyři sta korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 410/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně vyřazovaného tělesa komunikace
v k. ú. Kobyly
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování p. p. č. 896 o výměře 3050 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Kobyly, obci Kobyly, a evidované na listu vlastnictví č. 171 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazované komunikace ev.
č. III/27910 v délce 543 m (jedná se o úsek od křižovatky se silnicí III/2791 končící v části obce
Vorklebice) na uvedeném pozemku, obci Kobyly, se sídlem Kobyly č. p. 9, 463 45 Pěnčín, IČO
00672017 s tím, že darovací smlouva bude uzavřena po opravě/rekonstrukci silnice, nejpozději do
jednoho roku od pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze silniční sítě, předběžná účetní
hodnota budoucího daru ve výši 989.968,55 Kč (slovy: devět set osmdesát devět tisíc devět set šedesát
osm korun českých, padesát pět haléřů)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 411/22/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Držkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p. p. č. 2287/1 o výměře 24 m2, trvalý travní porost, nacházející se v
katastrálním území Držkov, obci Držkov, evidované na listu vlastnictví č. 10002 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR –
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774,
b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 412/22/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lukášov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí části p. p. č. 160/8 o výměře 3 m2, nově označené jako p. p. č. 160/11, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 402-187/2020 ze dne
6. 8. 2020, nacházející se v katastrálním území Lukášov, obci Jablonec nad Nisou, evidované
na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, od ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO 01312774,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 413/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to: části p. p. č. 3284/1 o předpokládané výměře cca
221 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec,
evidované listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, po dokončení stavební akce „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou
- rekonstrukce“, cena obvyklá pozemku bude stanovena znaleckým posudkem,
za pozemky ve vlastnictví Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., se
sídlem Mrštíkova 407/3, 461 71 Liberec, IČO 47311975, a to: části p. p. č. 3216 předpokládané
výměře cca 295 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, části p. p. č. 3275 předpokládané
výměře cca 78 m2, trvalý travní porost, části p. p. č. 3384 předpokládané výměře cca 167 m2,
ostatní plocha, způsob využití dráha, nacházejících se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci
Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 1407 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, po dokončení stavební akce „Tramvajová trať Liberec –
Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“, cena obvyklá pozemků bude stanovena znaleckým
posudkem, směna bude provedena s doplatkem, rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude
uhrazen ve prospěch druhé smluvní strany,
b)

svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
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Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 414/22/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemek v k. ú. Lindava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p. p. č. 681/4 o výměře 734 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Lindava, obci Cvikov, evidované na listu vlastnictví č.
60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, účetní hodnota pozemku činí 5.138 Kč (slovy: pět tisíc
sto třicet osm korun českých), na předmětném pozemku se nachází nově zrekonstruovaná a
rozšířená krajská silnice ev. č. III/26836,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to
ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/3488/2022 mezi Libereckým krajem a ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 415/22/ZK
Program na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v roce 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení a podmínky Programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje
„OBCHŮDEK 2021+“ pro rok 2022 s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení do výše 4.400.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova zajistit další postup.
Termín: 27. 09. 2022
USNESENÍ č. 416/22/ZK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – město Jablonec nad Jizerou a obec Cetenov
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace města Jablonec nad Jizerou, se sídlem Jablonec nad Jizerou, č. p. 277,
512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 00275778, o prodloužení termínu realizace projektu
„Bezbariérový přístup na městský úřad v Jablonci nad Jizerou“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy
venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
2) žádost příjemce dotace obce Cetenov, se sídlem Hrubý Lesnov, č. p. 44, 463 48 Cetenov, IČ:
00672114, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava dopravní infrastruktury obce
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Cetenov – stabilizace svahu vč. opravy komunikace“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
schvaluje
1) znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2680/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Jablonec nad Jizerou, se sídlem Jablonec nad
Jizerou, č. p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 00275778, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 16. 12. 2022, a
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 4. 2.
2023, a z 31. 12. 2022 na 18. 3. 2023 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
2)

znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2603/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Cetenov, se sídlem Hrubý Lesnov, č. p. 44, 463
48 Cetenov, IČ: 00672114, a Libereckým krajem, jehož předmětem je prodloužení termínu
realizace projektu z 30.9.2022 na 31.12. 2023, a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 19. 2. 2024, a z 31. 12. 2022 na 31. 3. 2024
pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi
rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 417/22/ZK
Projekt "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady" - závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Hudební kulturně kreativní centrum
Lidové sady“ do výše 78.800.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 až 2025 za předpokladu,
že danému projektu bude schválena dotace z Národního plánu obnovy,
2) předpokládané předfinancování projektu „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“ do
výše 121.000.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 až 2025
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2030
USNESENÍ č. 418/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury na SPŠ Česká
Lípa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT
infrastruktury na SPŠ Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 20.862.500 Kč a jeho rozložení
v letech 2023 - 2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 3
Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027,
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b)

předpokládané předfinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury na SPŠ
Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 29.537.500 Kč a jeho rozložení v letech 2023 - 2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2029
USNESENÍ č. 419/22/ZK
Žádost o změnu projektu z programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 s názvem „Exhibice v
Rozstání“, jejíž předkladatelem je Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Rozstání z.s., se sídlem Rozstání 95, 463 43 Světlá pod Ještědem,
IČO: 46744550, o změnu termínu realizace projektu s názvem „Exhibice v Rozstání“,
revokuje
část usnesení č. 239/22/ZK ze dne 31. 5. 2022, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Tělovýchova a sport, program č. 4.23 Sportovní akce pro rok 2022 níže uvedenému žadateli
o dotaci na projekt:
Název žadatele:

Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z.s.

Název projektu:

Exhibice v Rozstání

IČO:

46744550

Účel projektu:

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

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

150

Od:

10. 06. 2022

Do:

10. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

30.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

95.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %

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

Tělovýchovná jednota Sokol Rozstání z.s.

Název projektu:

Exhibice v Rozstání

IČO:

46744550

Účel projektu:

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

De minimis:

NE

Celková výše dotace:

38.000 Kč

Výstupy
parametru
Termín
realizace

Finanční
rozvaha
projektu

Název parametru:

počet aktivních sportovců

Měrná jednotka

aktivní sportovci

Hodnota parametru:

150

Od:

17. 06. 2022

Do:

17. 06. 2022

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

0 Kč

Nákup materiálu

20.000 Kč

Nákup služeb

45.000 Kč

Osobní náklady

0 Kč

Ostatní náklady

30.000 Kč

Celkové předpokládané výdaje
projektu:

95.000 Kč

Podíl LK na celkových způsobilých
výdajích projektu v %

40,00 %

schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory:
Tělovýchova a sport, program 4.23 Sportovní akce pro rok 2022, č. OLP/2776/2022 uzavírané mezi
Tělovýchovnou jednotou Sokol Rozstání z.s., IČO: 46744550, a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o schválení termínu realizace
projektu „Exhibice v Rozstání“ a zajistit podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Tělovýchova a sport, program 4.23 Sportovní akce pro rok
2022, č. OLP/2776/2022 uzavírané mezi Tělovýchovnou jednotou Sokol Rozstání z.s., IČO:
46744550, a Libereckým krajem.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 420/22/ZK
Vzdání se práva a prominutí pohledávky po lhůtě splatnosti v majetku Střední školy řemesel a
služeb, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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postup ve vypořádání nedobytné pohledávky odpisem v celkové výši 469.611,70 Kč u Střední školy
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – dlužník Jan Kakaščík,
naposledy bytem Horní Brašov 264, 375 01 Týn nad Vltavou
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení usnesení.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 421/22/ZK
ZR-RO č. 281/22 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, poskytnutí
finančních darů medailistům z Her X. letní olympiády dětí a mládeže 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/22, kterým se upravují ukazatele kapitol 914 04 –
Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
130.500 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, ukazatel číslo akce 0486990000 - Hry olympiád dětí a
mládeže – účast o částku 130.500 Kč,
2. navýšení kapitoly 917 04 – transfery, zavedení nového ukazatele číslo akce 04813460000 –
Finanční dary medailistům LODM 2022 o částku 130.500 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 422/22/ZK
ZR-RO č. 289/22 – úprava kapitoly 917 04 transfery a rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí
dotací elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření číslo 289/22 kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04
transfery v celkové výši 1.050.000 Kč následovně:
1. snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva o částku
1.050.000 Kč,
2.

zavádí se nový ukazatel 04813470000 TJ VK DUKLA LIBEREC z. s. – Zajištění mládežnické
složky VK Dukla Liberec pro Extraligu mužů a žen ve výši 1.050.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mající charakter veřejné podpory
poskytnuté v režimu de minimis TJ VK Dukla Liberec z.s., se sídlem Husitská 582/28, Liberec,
IČO: 46747001, do výše 1.050.000 Kč na realizaci projektu s názvem Zajištění mládežnické
složky VK Dukla Liberec pro Extraligu mužů a žen,
2.

o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje FC Démoni Česká Lípa z.s. se
sídlem Tovární 3340, Česká Lípa, IČO: 22735488, do výše 100.000 Kč na realizaci projektu s
názvem „Individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu“,
schvaluje
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znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/1671/2022
uzavírané mezi Libereckým krajem a TJ VK DUKLA LIBEREC z.s., se sídlem Husitská 582/28,
Liberec, IČO: 46747001, na projekt pod názvem „Zajištění mládežnické složky VK Dukla Liberec
pro Extraligu mužů a žen“
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/1671/2022 a k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 30. 11. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 423/22/ZK
Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3017/2021 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2021 uzavřené mezi Libereckým krajem
a Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ:
49295934, na projekt pod názvem „Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v obecních
komunikacích – I. etapa“, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z 30. 11. 2022 na
30. 11. 2023 a prodloužení termínu podání závěrečného vyúčtování z 19. 1. 2023 na 19. 1. 2024
z důvodu zjištění nesouladu mezi souřadnicovými údaji v katastru nemovitostí a skutečností při
vytýčení pozemků v terénu, které komplikuje a prodlužuje proces kolaudačního řízení,
2)

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3040/2021, o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2020 uzavřené mezi Libereckým krajem
a Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ:
49295934, na projekt pod názvem „Benecko – obnova vodovodního přivaděče Bátovka Mrklov“, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z 30. 11. 2022 na 30. 11. 2023 a
prodloužení termínu podání závěrečného vyúčtování z 19. 1. 2023 na 19. 1. 2024 z důvodu
zjištění nesouladu mezi souřadnicovými údaji v katastru nemovitostí a skutečností při vytýčení
pozemků v terénu, které komplikuje a prodlužuje proces kolaudačního řízení
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/3017/2021 a OLP/3040/2021 po jejich schválení v
zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 424/22/ZK
ZR-RO č. 284/22 – úprava v kapitole 93208 – Fond ochrany vod, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod - Programu vodohospodářských akcí 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. č. 284/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08 Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
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a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských
akcí o částku 8.656.471,51 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Oprava kanalizace; Albrechtice v Jizerských horách; obec
Albrechtice v JH“ ve výši 540.237,08 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Prodloužení vodovodních řadů I. a II.; Dubnice“ ve výši
642.072,38 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Splašková kanalizace Hrachový k.; Lučany n. Nisou“ ve výši
1.579.628 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Prodloužení tlakové kanalizace; Mníšek“ ve výši 1.087.396,53 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Rekonstrukce vodovodu, Poniklá; Poniklá“ ve výši 473.156,52
Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Benešov – obnova vodovodních řadů II.; VHS Turnov“ ve výši
1.800.000 Kč,

h)

navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Kacanovy - prodloužení vodovodu Babina; VHS Turnov“ ve výši
1.258.241,08 Kč,
i) navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Ohrazenice - opravy vodovodů II.; VHS Turnov“ ve výši
1.275.739,92 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje – Programu vodohospodářských akcí 2022 níže uvedeným příjemcům na akce do
výše:
Název příjemce
/ IČ
Albrechtice v
Jizerských horách
00262277
Dubnice
00525707
Lučany nad Nisou
00262455

Název projektu

Oprava kanalizace
stoka A, Š63 až Š67

Parametry
oprava kanalizačního
potrubí - 99 m; šachta - 5
ks

Dubnice - prodloužení
vodovodních řadů I. a
II.

vodovodní řady - 368 m

Lučany nad Nisou splašková kanalizace
pod Hrachovým
kopcem

nové kanalizační řady A a
B - 420,5 m;
rekontruovaný kanalizační
řad - 18 m
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Dotace v max. výši (Kč) /
podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů (%)
540.237,08 / 47,36 %

642.072,38 / 50 %

1.579.628 / 50 %
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Mníšek
00263001
Poniklá
00276006
VHS Turnov Benešov u Semil
49295934
VHS Turnov Kacanovy
49295934
VHS Turnov Ohrazenice
49295934

Mníšek - prodloužení
tlakové kanalizace ul.
Lomená, Dětská,
Spojovací

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

1.087.396,53 / 50 %

Rekonstrukce
vodovodu, Poniklá

rekonstrukce vodovodního
řadu - 471 m

473.156,52 / 38,42 %

Benešov u Semil –
obnova vodovodních
řadů v obecních
komunikacích – 2.
Etapa

vodovodní řady - 1061,45
m

1.800.000 / 44,46 %

Kacanovy - prodloužení
vodovodní řady - 660 m
vodovodu Babina

1.258.241,08 / 50 %

Ohrazenice - dostavba
tlakového pásma a
opravy vodovodů
včetně obnovy
komunikací - II. etapa

1.275.739,92 / 50 %

vodovodní řady - 524 m

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého
kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) Obcí Albrechtice v Jizerských horách se sídlem č. p. 226, 468 43, Albrechtice v Jizerských
horách, IČ: 00262277, na projekt pod názvem „Oprava kanalizace stoka A, Š63 až Š67“,
č. OLP/3351/2022,
b) Obcí Dubnice se sídlem č. p. 240, 471 26 Dubnice, IČ: 00525707, na projekt pod názvem
„Dubnice - prodloužení vodovodních řadů I. a II.“, č. OLP/3404/2022,
c)

d)

e)
f)

g)

Městem Lučany nad Nisou se sídlem č. p. 333, 468 71, Lučany nad Nisou, IČ: 00262455,
na projekt pod názvem „Lučany nad Nisou - splašková kanalizace pod Hrachovým
kopcem“, č. OLP/3043/2022,
Obcí Mníšek se sídlem Oldřichovská 185, 463 31, Mníšek, IČ: 00263001, na projekt pod
názvem „Mníšek - prodloužení tlakové kanalizace ul. Lomená, Dětská, Spojovací“, č.
OLP/3422/2022,
Obcí Poniklá se sídlem Poniklá 65, Poniklá 512 42, IČ: 00276006, na projekt pod názvem
„Rekonstrukce vodovodu, Poniklá“, č. OLP/3037/2022,
Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Benešov u Semil – obnova vodovodních řadů v
obecních komunikacích – 2. etapa“, č. OLP/3352/2022,
Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Kacanovy - prodloužení vodovodu Babina“ , č.
OLP/3353/2022,
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h)

Vodohospodářským sdružením Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
IČ: 49295934, na projekt pod názvem „Ohrazenice - dostavba tlakového pásma a opravy
vodovodů včetně obnovy komunikací - II. etapa , č. OLP/3354/2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2022,
2.

Termín: 31. 10. 2022
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, uzavřít smlouvy po jejich schválení v zastupitelstvu kraje.
Termín: 20. 12. 2022

USNESENÍ č. 425/22/ZK
Dodatek č. 3 ke smlouvě OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje pro Obec Stružnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Stružnice, IČ 00260975, ze dne 27. 7. 2022 o
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projekt a stavby části zelené cyklomagistrály
Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“ z důvodu trvajících problematických majetkoprávních vztahů
v rámci přípravy stavby cyklostezky,
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/2595/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí Stružnice, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Projekt a stavby části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice“, a to
ze dne 30. 9. 2022 na 30. 9. 2024, a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to ze
dne 19. 11. 2022 na 19. 11. 2024
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy:
1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
Termín: 28. 09. 2022
2. podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/2595/2017.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 426/22/ZK
ZR-RO č. 291/22 - úpravy v kapitole 926 06 - Dotační fond; oblast podpory doprava, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3 týkající se cyklodopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. navýšení alokace nespecifikované rezervy z částky 1.387.943,81 Kč v rámci vyhlášeného
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, v úhrnném objemu o částku 40.927 Kč na konečnou
výši alokace nespecifikované rezervy programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy 1.428.870,81
Kč k rozdělení na podporu více žádostí, které by jinak byly umístěny do zásobníku projektů, a
to snížením alokace nespecifikované rezervy programu 6.3 Podpora projektové přípravy, který
nebude dočerpán, o částku 40.927 Kč,
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2.

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 291/22, kterým se v kapitole 926 06 – Dotační fond,
odbor silničního hospodářství:
a) snižují výdaje v celkové výši 2.228.870 Kč, a to u:
- nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 1.387.943 Kč,
- nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 840.927 Kč,
b)

navyšují výdaje v celkové výši 2.228.870 Kč, a to u akce:
- Traily pro rozvoj sportovních dovedností - část II ve výši 400.000 Kč,
- Stoupací trail na vrchol Malého Špičáku ve výši 506.929 Kč,
- Oprava cyklotrasy Hřebenovka ve výši 521.941 Kč,
- Heřmanička - projektové práce II ve výši 800.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 1.428.870 Kč a
program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 800.000 Kč níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekty do výše:
PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – Podpora výstavby, rekonstrukce,
údržby a opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty (C8), Stezek
pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a
terénních cyklistických stezek:
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

1.
06438407
NORTH BIKE CLUB, spolek

Název projektu

Traily pro rozvoj sportovních dovedností a využití pro malé i velké - část II

Účel projektu

vybudování rozšíření 2 stávajících trailů v délce 340 m včetně značení

Název parametru
projektu

vybudování rozšíření 2 stávajících trailů včetně značení

Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru

2

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

821.808

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

48,67
400.000
neinvestice
1.1.2022 – 31.12.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

2.
00262587
Město Tanvald
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Název projektu

Stoupací trail z Kempu Tanvaldský Špičák na vrchol Malého Špičáku

Účel projektu

rozvoj infrastruktury bezpečné cyklistické dopravy vybudováním bezpečného stoupacího trailu
v šířce 0,7-1,2 m a délce 1220 – 1490 m

Název parametru
projektu

vybudování stoupacího trailu

Měrná jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

1.689.765

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru
projektu
Měrná jednotka

30
506.929
investice
29.7.2022 - 30.11.2022
3.
00262871
Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Oprava cyklotrasy Hřebenovka
Oprava cykloturistické trasy 3039 v délce 315 km v koridoru Hřebenovky
délka opravené cyklotrasy
m

Hodnota
parametru

315

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

745.630,92

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

70
521.941
neinvestice
1.9.2022 – 30.9.2023

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - Podpora projektové přípravy
výstavby, rekonstrukce, opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty
(C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty,
cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek:
Poř. číslo

1.
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IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

Heřmanička - projektové práce II

Účel projektu

projektová příprava ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota
parametru

70946213
Mikroregion Frýdlantsko, d.s.o.

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

Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)

1.621.400

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

2.

49,34
800.000
investice
28.2.2022 – 30.12.2025

o neposkytnutí dotace následujícímu subjektu kvůli vyřazení jeho žádosti z hodnocení
programu 6.3 Podpora projektové činnosti z důvodu administrativního nesouladu podané
žádosti s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

Název projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu

Měrná jednotka

Hodnota
parametru

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

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

430.000
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Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Důvod
administrativní
ho nesouladu

69,77
300.000
investice
1.8.2022 – 31.8.2023
Žadatel nesplnil podmínky Vyhlášení programu. Konkrétně nebyl dodržen termín
podání žádosti. Příjemce podával žádost přes webový portál a v tištěné podobě. Obě
žádosti měly být doručeny ve lhůtě pro podání žádosti do 21.7.2022. Přes webový
portál byla žádost doručena včas, ale v tištěné podobě byla žádost doručena na Krajský
úřad až o den později 22.7.2022, což je v rozporu s uvedenými podmínkami Vyhlášení.

schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,
2. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a
výše uvedenými podpořenými žadateli z daného programu
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022,
Termín: 30. 10. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení výše uvedené příjemce dotace,
3.

Termín: 10. 10. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvy o
poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 6.1 Rozvoj cyklistické
dopravy a č. 6.3 – podpora projektové přípravy, dle schválených vzorů, po rozhodnutí o
poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje.
Termín: 15. 11. 2022

USNESENÍ č. 427/22/ZK
ZR-RO č. 305/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, poskytnutí účelové individuální
dotace Městu Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/22, kterým se v kapitole 917 06 - Transfery, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje z akce „Obec Bílý Kostel n.N. - cyklostezka ODRA-NISA“ ve výši 996.078 Kč,
2. navyšují výdaje na akci „Stezka pro cyklisty a chodce, Frýdlant - realizace přeložky ČEZ“ ve
výši 996.078 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 996.078 Kč:
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Město
Frýdlant, Nám.
T.G.Masaryka
37, 464 01
Frýdlant
1. Stezka pro
cyklisty a
chodce,
Frýdlant –
realizace
přeložky ČEZ

I
Č
O

00262781

Příjemce, sídlo
PŘÍJEMCE,
SÍDLO
NÁZEV
PROJEKTU:

Podíl LK
na
dotace do celkových
výše v
způsobilých
Kč:
výdajích
projektu
v%

996.078

100

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel

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

název par.

měrná jednotka

Přeložka
vedení VN

kpl

Činnost
koordinátora
BOZP

hodnota par.

1
kpl

1

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3531/2022 mezi
Libereckým krajem a Městem Frýdlant se sídlem T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat o
přijatém usnesení příjemce Město Frýdlant,
Termín: 07. 10. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3531/2022,
Termín: 31. 10. 2022
3. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 428/22/ZK
Dodatek č.1 ke smlouvě č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
oblast podpory Doprava
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u Cvikova,
IČO: 00524301, ze dne 23. 6. 2022 ve věci prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec (Liberecký kraj)“ z
důvodu probíhajících majetkoprávních operací nutných ke kolaudaci stavby,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí Kunratice u Cvikova, kterým se mění
termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u
Cvikova – Drnovec (Liberecký kraj)“, a to ze dne 30. 12. 2022 na 30. 12. 2023, a termín pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to ze dne 18. 2. 2023 na 18. 2. 2024
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy:
1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
Termín: 15. 10. 2022
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2.

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2234/2019.
Termín: 30. 10. 2022

USNESENÍ č. 429/22/ZK
ZR-RO č. 286/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21 – Působnosti,
odbor dopravní obslužnost; finanční vyrovnání od krajů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 286/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 35.210.514 Kč,
a)
b)
c)
2.

vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.182.406 Kč,
z vyúčtování zálohy vyrovnávací platby od KORID LK, spol. s r.o., ve výši 1.084.695 Kč,
z vyúčtování záloh autobusových dopravců a příjmů od krajů ve výši 5.337.996 Kč,

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

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 430/22/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 10. 8. 2022 do 6. 9.
2022,
b) plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2022,
c) přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 19.
mimořádném zasedání rady kraje,
d) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti za rok 2021,
e) nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,
f) zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní prostředí:
1) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS
Liberec, p.o.“,
2) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská –
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace“,
3) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
– Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace“
g) Větrný park Řasnice,
h) zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2020,
i) výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021.
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USNESENÍ č. 431/22/ZK
ZR–RO č. 311/22 - úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací, Obec Kryštofovo údolí a Technická univerzita v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Kryštofovo
údolí, Kryštofovo údolí, Kryštofovo údolí č. 166, 460 02, IČO 00671991, na projekt s názvem
„Údolská pouť“,
2) žádost o poskytnutí individuální neinvestiční 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“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci obec
Kryštofovo údolí, Kryštofovo údolí č. 166, 460 02, IČO 00671991, na projekt s názvem
„Údolská pouť“ max. do výše 20.000 Kč,
2)

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“ max. do výše 100.000 Kč,
schvaluje
1) smlouvu 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“
2)

smlouvu 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
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3599/2022 a č. OLP/3614/2022 k
podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 14. 10. 2022
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 432/22/ZK
Darování 10 kusů přístrojů pro plicní ventilaci včetně příslušenství převedených z majetku
České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o darování 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
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členu rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další nezbytné
kroky.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 433/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku Euroregionu Nisa do Fondu malých projektů
Turów a o závazku dalšího financování
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytování 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

do 31. 1. příslušného roku

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
informovat zástupce Euroregionu Nisa o výše schváleném rozhodnutí.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 434/22/ZK
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ZR-RO č. 301/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
programu 2.2 – Regionální inovační program
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření 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,
rozhoduje
1. o poskytnutí 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

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
1 ks
Komunikační modul Bluetooth pro
FG5000
1 ks
Komunikační modul IoT LORA pro
FG5000
1 ks
Komunikační modul RS232 pro
FG5000
1 ks
Komunikační modul RS485 pro
FG5000
1 ks

Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu
290.000 Kč
Podíl dotace na nákladech projektu

68,97 %

Dotace v maximální výši

200.000 Kč

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.5.2022 – 31.12.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

2.
09784781
Outdoorkwak s.r.o.
Kunratice u Cvikova

Místo realizace
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Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Společnost s ručením omezeným
Prototyp TermoKWAK
Účelem projektu je zvýšit termoizolační
schopnosti nového výrobku - bivakovacího pytle
pomocí aplikace termoizolační fólie.
prototyp výrobku s aplikací
termoizolační fólie
1 ks

Parametry projektu

Výzkumná zpráva z měření
Celkové plánované náklady projektu

1 ks

263.000 Kč
69.96 %

Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši

184.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.01.2023 - 31.12.2023

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

3.
25022695
Dřevoplast Ludvík s.r.o.
Všelibice
Společnost s ručením omezeným
Návrh AI-based algoritmu optimalizace skladu
materiálu
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
Vyhodnocení projektu, návrh
dalšího postupu implementace
1 ks

Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu

219.550 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu

69.96 %

Dotace v maximální výši

153.600 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.10.2022 - 31.05.2023

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

4.
15043568
Polpur, spol. s r.o.
Turnov
Společnost s ručením omezeným
Opracování sklo-kovových výrobků

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
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Účel projektu

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

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

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

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu

295.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu

67.80 %

Dotace v maximální výši

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.06.2022 - 01.12.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

6.
01848054
Mjölk s.r.o.
Liberec
Společnost s ručením omezeným
Prototypizace modelů tištěných stavebních
konstrukcí

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
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
285.714 Kč
70.00 %

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

200.000 Kč
Investice/ Neinvestice
02.05.2022 - 15.12.2023

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

7.
40233707
VZDUCHOTECHNIK, s.r.o.
Chrastava
Společnost s ručením omezeným
Vývoj zařízení pro simulaci separace mikročástic
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
Neinvestice
01.10.2022 - 30.06.2023

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

8.
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
Účelem projektu je inovativní řešení v nanášení
listrů a barvení skleněných perlí, které mohou
výrazně zlepšit postavení společnosti v
konkurenčním tuzemském i zahraničním
prostředí.
zpráva o výsledku testování
skleněných komponent s
inovovaným povlakem
1 ks
výrobní dokumentace a zprávy z
laboratorních zkoušek
1 ks

Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu

250.000 Kč
70.00 %
175.000 Kč
Neinvestice
01.10.2022 - 31.05.2023

Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

9.
09116648
nullspaces s.r.o.
Liberec
Společnost s ručením omezeným
Inovace systému Digitálního asistenta

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
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Účel projektu

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.
Návrh prototypu
1ks

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu

285.700 Kč
70.00 %
200.000 Kč
Neinvestice
01.05.2022 - 31.12.2023

Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

10.
43224245
DIMATEX CS, spol. s r.o.
Stráž nad Nisou - Svárov
Společnost s ručením omezeným
Vývoj zahradní kuchyně z recyklovaných
materiálů s důrazem na její udržitelnost
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
Neinvestice

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

01.01.2023 - 31.12.2023

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

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

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu

310.000 Kč
64.52 %
200.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu
Dotace v maximální výši
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Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.05.2022 - 31.12.2022

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

12.
63146916
frenski s.r.o.
Liberec
Společnost s ručením omezeným
Vývoj a výroba prototypu plastové rukojeti na
hole pro běžecké lyžování
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

Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu

490.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu

40.82 %
200.000 Kč

Dotace v maximální výši
Investice/ Neinvestice

Investice

Termín realizace projektu

01.05.2022 - 31.12.2023

Poř. číslo

13.

IČ

75172267

Příjemce dotace/ žadatel

Robert Šámal
Liberec
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Vývoj nového typu třívrstvého laminátu s
podšívkou z přírodních vláken
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

Místo realizace
Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu

280.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu

69.64 %

Dotace v maximální výši

195.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.01.2023 - 31.12.2023

34

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.09.2022

Poř. číslo

14.

IČ

25286421

Příjemce dotace/ žadatel

Siam s.r.o.
Turnov

Místo realizace
Právní forma

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

Název projektu

Účel projektu

Parametry

Celkové plánované náklady projektu

305.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu

65.57 %

Dotace v maximální výši

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

2.

01.06.2022 - 31.12.2022

o zařazení níže uvedených projektů do zásobníku projektů

Poř
.
čísl
o
15.

Název žadatele

IČ

Název projektu

Photon Water
Technology s. r. o.
Komerční slévárna
Turnov a.s.
SOFTLI CZ s.r.o.
Zlatnický atelier
Tomka s.r.o.

04568095

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

19.

MERETECH s.r.o.

03194680

20.

Technická univerzita
v Liberci

46747885

21.

Saabstance s.r.o.

09673491

16.
17.
18.

28783999
10814531
02977770

3D digitální dvojče
Vývoj aplikační technologie za účelem zvýšení
užitné hodnoty šperků pomocí aplikace ochranné
vrstvy s využitím nanotechnologií.
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
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22.

Technická univerzita
v Liberci - Fakulta
textilní
Certiga
Technická univerzita
v Liberci - Fakulta
textilní

46747885

25.

TEAMSECTOR s.r.o.

09226524

26.

Mjölking s.r.o.

14080923

27.

LIFTIA s.r.o.

06012442

28.

43001378

29.

PEKM Kabeltechnik
s.r.o.
LoveMyMind s.r.o.

30.

LoveMyMind s.r.o.

09642668

31.
32.
33.
34.
35.

Fyooga s.r.o.

11885173
17221277
02031361
02031361
02665891

36.

VARSYS s.r.o.

23.
24.

3.

VARSYS s.r.o.
VARSYS s.r.o.

10763520
46747885

09642668

02031361

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

o neposkytnutí 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

Důvod nesouladu

37.

BeeHydro s.r.o. 09884050

Vývoj a technologické ověření
nového typu substrátu na bázi
sklokeramiky pro hydrophonii

38.

Galvanoplast
Fischer
Bohemia, s.r.o. 05469309

Antikorozní povrchová úprava

Žádost odevzdána po termínu
Nebyla doložena povinná příloha –
výpis z evidence skutečných majitelů
– o skutečném majiteli nebyl v
evidenci záznam

39.

Jizerské
pekárny

Vaření zápar pro chléb a
pečivo

Žádost není v souladu s účelem
programu

48267201

schvaluje
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vzor 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
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2022
Termín: 31. 10. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení
resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a
rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
č. 2 programu 2.2 Regionální inovační program, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 435/22/ZK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Jestřabí v Krkonoších
Zastupitelstvo 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,
schvaluje
znění 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. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi
rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2022
USNESENÍ č. 436/22/ZK
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
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření 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,
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2.

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
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 437/22/ZK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Cvikov, ul. ČSA - Oprava AB krytu šířka
2,95 m“ mezi městem Cvikov a Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu 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
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení starostu Města Cvikova,
Termín: 27. 09. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Smlouvu č.
OLP/3607/2022, hejtmanovi k podpisu.
Termín: 15. 10. 2022
USNESENÍ č. 438/22/ZK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Polevsko – chodník podél III/26320“ mezi
obcí Polevsko a Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/3606/2022 „Polevsko - chodník podél
III/26320“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Polevsko se sídlem 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
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení starostku Obce Polevsko,
Termín: 27. 09. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Smlouvu č.
OLP/3606/2022, hejtmanovi k podpisu.
Termín: 15. 10. 2022
USNESENÍ č. 439/22/ZK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/26830 Mimoň (ulice Hvězdovská),
rekonstrukce silnice – Etapa 1“
Zastupitelstvo kraje po projednání

38

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.09.2022
schvaluje
Smlouvu 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,
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení starostu Města Mimoně,
Termín: 27. 09. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Smlouvu č.
OLP/3609/2022, hejtmanovi k podpisu.
Termín: 15. 10. 2022
USNESENÍ č. 440/22/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3050/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, pro Obec Dubnice
Zastupitelstvo 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,
schvaluje
Dodatek 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, řízení resortu dopravy:
1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
Termín: 28. 09. 2022
2.

podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3050/2021.
Termín: 01. 10. 2022

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

…..………………………………..
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana

V Liberci dne 3. 10. 2022
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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