Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje konaného dne 25.10.2022
USNESENÍ č. 441/22/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Petra Tulpu (SLK),
- Ing. Jitku Volfovou (ANO).
USNESENÍ č. 442/22/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně komise,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO),
- Jan Tempel (Piráti),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
- RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
USNESENÍ č. 443/22/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně komise,
- Martin Brož (ANO),
- Daniela Weissová (Piráti),
- MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),
- Libor Křenek (SPD).
USNESENÍ č. 444/22/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 239/22/ZK z 30. 9. 2022 na 31. 10. 2022,
- 240/22/ZK z 30. 9. 2022 na 30. 11. 2022,
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- 250/22/ZK ad 3. z 30. 9. 2022 na 30. 11. 2022,
- 343/22/ZK ad 2. z 30. 9. 2022na 31. 10. 2022,
- 352/22/ZK ad 2. z 31. 8. 2022 na 31. 8. 2023,
- 378/22/ZK ad 3. z 30. 9. 2022 na 30. 11. 2022
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 461/18/ZK, 59/22/ZK, 229/22/ZK, 230/22/ZK, 237/22/ZK,
245/22/ZK, 264/22/ZK, 265/22/ZK, 268/22/ZK, 284/22/ZK, 285/22/ZK, 287/22/ZK, 313/22/ZK,
320/22/ZK, 322/22/ZK, 324/22/ZK, 326/22/ZK, 327/22/ZK, 330/22/ZK, 331/22/ZK, 332/22/ZK,
333/22/ZK, 334/22/ZK, 335/22/ZK, 338/22/ZK, 339/22/ZK, 340/22/ZK, 341/22/ZK, 343/22/ZK,
344/22/ZK, 345/22/ZK, 346/22/ZK, 347/22/ZK, 350/22/ZK, 380/22/ZK, 381/22/ZK, 382/22/ZK,
385/22/ZK, 395/22/ZK, 415/22/ZK, 416/22/ZK, 420/22/ZK, 425/22/ZK, 435/22/ZK, 440/22/ZK.
USNESENÍ č. 445/22/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 9. 2022 do 6. 10. 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. 9. 2022 do 6. 10. 2022.
USNESENÍ č. 446/22/ZK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č.
OLP/1350/2020 s ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace ČR – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, se sídlem Barvířská
29/10, Liberec, 460 01, IČO: 70888744, o změnu termínu a ukončení realizace projektu „Projektová
dokumentace pro stavbu Integrovaného výjezdového centra“ na jehož realizaci byla schválena dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 181/20/ZK ze
dne 23. 6. 2020
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1350/2020 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje na realizaci projektu „Projektová dokumentace pro stavbu Integrovaného
výjezdového centra“ uzavřené mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, se
sídlem Barvířská 29/10, Liberec, 460 01, IČO: 70888744, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu pro ukončení realizace projektu z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2024 a s prodloužením
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2023 na 19. 2. 2025
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit dodatek č. 2 ke smlouvě
o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/1350/2020 hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 447/22/ZK
Převod movitého majetku na Obec Kunratice
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru obci Kunratice, se sídlem 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967,
zastoupené starostou obce Milanem Götzem, v tomto rozsahu:
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Název

Identifikační kód

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

KULBH000B2QC
KULBH000B2MW
KULBH000871X
KULBH000095V
KULBH00007PH
KULBH00007QC
KULBH00086BQ
KULBH000BG4O
KULBH000036W
KULBH000B2L1
KULBH000B2PH
KULBH00007TX
KULBH000B2IG
KULBH000BGG0
KULBH000B8MQ
KULBH000ATZ7
KULBH000BGCK
KULBH00003UK
KULBH000A91T
KULBH000083C
KULBH000082H
KULBH000081M
KULBH000080R
KULBH00056XR
KULBH00056WW

Pořizovací cena
(v Kč)
2.603
1.767
3.002
2.925
3.780
3.780
2.347
2.200
9.890
2.754
2.291
4.040
2.699
1.850
1.831
2.143
5.350
3.096
5.592
3.850
3.850
3.850
3.850
10.962
11.082
101.384

Rok pořízení
2003
2003
2004
2003
2003
2003
2004
2003
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2004
2003
2003
2003
2003
2005
2005

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit plnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 448/22/ZK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2023 – 2026
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2023–2026
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého
kraje na období let 2023–2026 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 16. 11. 2022
USNESENÍ č. 449/22/ZK
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Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Smržovka
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 3049 o předpokládané výměře cca 238 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Smržovka, obci Smržovka, a evidované na listu
vlastnictví č. 36 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad
Nisou, městu Smržovka, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579,
kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Smržovka, chodník Švermova ulice", předpokládána účetní hodnota
pozemku ve výši 16.660 Kč (slovy: šestnáct tisíc šest set šedesát korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 450/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Tatobity a k. ú. Žlábek
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 1116/1 o předpokládané výměře cca 943 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p. p. č. 1116/10 o předpokládané výměře cca 14 m2, ostatní plocha, způsob
využití manipulační plocha, části p. p. č. 1116/36 o předpokládané výměře cca 2373 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Tatobity, obci Tatobity a části
p. p. č. 570/1 o předpokládané výměře cca 4800 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Žlábek, obci Tatobity a všech evidovaných na listu vlastnictví č. 295 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, obci Tatobity, se sídlem
Tatobity 85, 512 53 Tatobity, IČO 00276197, kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Cyklostezka Tatobity“,
předpokládána účetní hodnota pozemků ve výši 171.276 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jedna tisíc
dvě stě sedmdesát šest korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 451/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemků v k. ú. Předlánce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 71/4 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace a části p. p. č. 1071/3 o předpokládané výměře cca 142 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, nacházejících se v katastrálním území Předlánce, obci Višňová, a
evidovaných na listu vlastnictví č. 169 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant, obci Višňová, se sídlem Višňová 184, 464 01 Višňová, IČO 00263265, kdy
darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Vybudování dvou nástupišť v autobusové zastávce Višňová, žel. st.“,
předpokládána účetní hodnota pozemků ve výši 4.200 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
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Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 452/22/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku v k. ú. Hejnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování části p. p. č. 1268/1 o předpokládané výměře cca 64 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Hejnice, obci Hejnice, a evidované na listu
vlastnictví č. 479 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu
Hejnice, se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice, IČO 00262803, kdy darovací smlouva bude
uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu
„Nové přechody na sil. II/290 v ul. Jizerská u č.p. 557 a č.p. 288 včetně osvětlení", předpokládána
účetní hodnota pozemku ve výši 3.136 Kč (slovy: tři tisíce sto třicet šest korun českých)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2023
USNESENÍ č. 453/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemku v k. ú. Hrabačov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p. p. č. 975/6 o výměře 77 m2, nově označené jako p. p. č. 975/56, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 738-3087/2022, nacházející
se v katastrálním Hrabačov, obci Jilemnice, evidované na listu vlastnictví č. 704 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, Hasičskému záchrannému sboru Libereckého
kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec, IČO 70888744, účetní hodnota pozemků ve výši
4.620 Kč (slovy: čtyři tisíce šest set dvacet korun českých), jedná se o pozemek, který usnadní vjezd
a výjezd hasičské techniky z areálu budoucí stanice a je tedy nutný přímý vjezd na veřejnou
komunikaci
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 454/22/ZK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú.
Bohatice u Zákup
Zastupitelstvo kraje po projednání
neschvaluje
předběžný záměr prodeje části p. p. č. 624/1 o předpokládané výměře cca 49 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Bohatice u Zákup, obci Bohatice,
evidované na listu vlastnictví č. 68 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa,
z důvodu zachování plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu a hranic pozemku
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 455/22/ZK
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Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemků v k. ú. Český Dub
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru části p. p. č. 1399 díl „b“ o výměře 12 m2, a části p. p. č. 1400 díl „a“ o výměře 1
m2, sloučených do nově vzniklé p. p. č. 1399/4 o výměře 14 m2, trvalý travní porost,
vymezených geometrickým plánem č. 1353-132/2018 ze dne 10. 7. 2018, nacházejících se v
katastrálním území Český Dub, obci Český Dub, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od města Český Dub,
se sídlem nám. Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, IČO 00262722, účetní hodnota
pozemků činí 2.721,30 Kč (slovy: dva tisíce sedm set dvacet jedna korun českých, 30 hal.), na
předmětném pozemku se nachází těleso silnice II/277, zrekonstruovaný propustek ve vlastnictví
Libereckého kraje,
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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 456/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Dobranov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 372 o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 372/2, zastavěná plocha a nádvoří,
části p. p. č. 372 o výměře 10 m2, nově označené jako p. p. č. 372/3, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 626-260/2021 ze dne 24. 5. 2022, nacházející se v
katastrálním území Dobranov, obci Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 272 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 5.500 Kč (slovy: pět tisíc pět set korun českých), na uvedených částech pozemku se
nachází část předsíně domu, elektrická skříň a oplocení ve vlastnictví žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 457/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Dlouhý Most
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 1176/1 o výměře 14 m2, nově označené jako st. p. č. 505, zastavěná plocha a
nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 1043-331/2021 ze dne 20. 12. 2021, nacházející se v
katastrálním území Dlouhý Most, obci Dlouhý Most, evidované na listu vlastnictví č. 304 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, tj. 21.000 Kč
(slovy: dvacet jedna tisíc korun českých), jedná se o narovnání majetkových vztahů, které vznikly
probíhajícím mapováním katastrálního úřadu, pozemek nezasahuje do průjezdní části komunikace
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 458/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Bozkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p. p. č. 1891 o výměře 14 m2, nově označené jako p. p. č. 1891/8, ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 656-3051/2022, nacházející se v katastrálním
území Bozkov, obci Bozkov, evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, tj. 8.400 Kč (slovy: osm tisíc čtyři sta korun českých),
na pozemku se již historicky nachází zahrada příslušící k domu žadatele
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2022
USNESENÍ č. 459/22/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Semily (FAMA 2021/12/013)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi:
p. p. č. 1087/1 o výměře 575 m2, trvalý travní porost, nacházející se v katastrálním území
Semily, obci Semily, evidované na listu vlastnictví č. 2506 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 352.800 Kč (slovy: tři sta padesát dva
tisíc osm set korun českých), jedná se o výkup pozemku v rámci akce: „II/292 Semily, propojení
ul. Bořkovské a Brodské“, dojde k trvalému záboru pozemku, 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. 460/22/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/041)
2. pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé (FAMA 2021/06/039)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p. p. č. 1588/1 o výměře 105 m2, nově označené jako p. p. č. 1588/4, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 222-174/2021 ze dne
16. 2. 2022, nacházející se v katastrálním území Dražejov u Dubé, obci Dubá, evidované na
listu vlastnictví č. 793 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
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2.

Lípa,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 12.705 Kč (slovy: dvanáct tisíc sedm set pět korun českých), jedná se o část pozemku
sloužícího jako přístup k pozemku ve vlastnictví žadatele,
prodej části p. p. č. 1588/1 o výměře 150 m2, označené jako p. p. č. 1588/1, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 222-174/2021 ze dne
16. 2. 2022, nacházející se v katastrálním území Dražejov u Dubé, obci Dubá, evidované na
listu vlastnictví č. 793 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, IČO 00260479, za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), na
předmětné části pozemku se nachází přístup k Rozprechtickému rybníku a k pozemkům města

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 461/22/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Petrovice v Lužických horách
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p. p. č. 1034/1 o výměře 240 m2, nově označené jako p. p. č. 1034/5, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1034/1 o výměře 124 m2, nově označené jako p. p.
č. 1034/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č.
484-20/2022 ze dne 25. 4. 2022, nacházející se v katastrálním Petrovice v Lužických horách, obci
Jablonné v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 117 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem nám. Míru 22, 463 24
Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, účetní hodnota pozemků ve výši 25.480 Kč (slovy: dvacet pět
tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), na uvedených pozemcích se nachází nově vybudovaný
chodník ve vlastnictví města
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 462/22/ZK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Kokonín
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) předběžný záměr směny pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové
organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, a to p. p. č. 936/2 o výměře 144 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející v katastrálním území Kokonín, obci Jablonec nad
Nisou, a evidované na listu vlastnictví č. 32 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
za pozemky ve vlastnictví obchodní korporace FLATS JBC s. r. o., se sídlem Palackého
3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 09590668, a to p. p. č. 711/5 o výměře 40 m2, trvalý
travní porost, části p. p. č. 711/2 o předpokládané výměře cca 53 m2, trvalý travní porost, části
p. p. č. 711/4 o předpokládané výměře cca 15 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a části p. p. č. 684/4 o předpokládané výměře cca 12 m2, zahrada, nacházejících
v katastrálním území Kokonín, obci Jablonec nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č.
560 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou s tím,
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b)

že FLATS JBC s.r.o. nechá na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení částí
pozemků,
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 Jablonec nad Nisou

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 463/22/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k pozemku v k. ú.
Nedvězí u Semil
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p. p. č. 1159/17 o výměře
464 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházející se v katastrálním území Nedvězí u
Semil, obci Slaná, a evidované na listu vlastnictví č. 531 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 464/22/ZK
Převod areálu v Truhlářské ulici ze SŠ SSD v Liberci na SzdravŠ a VOŠZdrav Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu správy nemovitého majetku areálu v Truhlářské ulici 360/3, Liberec II, a to: p.p.č.
5040/2, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 1 478 m2, p.p.č. 5040/3, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 632 m2 včetně stavby čp 524, občanská vybavenost, p.p.č. 5040/4, ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 197 m2, p.p.č. 5055/1, ostatní plocha – manipulační
plocha o výměře 2 029 m2, p.p.č. 5055/2, ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 2 191
m2, p.p.č. 5055/3, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 266 m2, p.p.č.
5055/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 290 m2 včetně stavby bez čp/če, občanská
vybavenost, p.p.č. 5055/5, zastavěná plocha a nádvoří – stavba na LV 10772 o výměře 25 m2,
p.p.č. 5055/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 917 m2 včetně stavby bez čp/če, občanská
vybavenost, p.p.č. 5055/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 m2 včetně stavby bez
čp/če, občanská vybavenost, p.p.č. 5056, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 774 m2 včetně
stavby čp 360, jiná stavba, p.p.č. 5057, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 včetně
stavby čp 365, jiná stavba, p.p.č. 5385, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře
1 327 m2, p.p.č. 5386, ostatní plocha – zeleň o výměře 3 913 m2, p.p.č. 5391/4 včetně stavby
bez čp/če, garáž – pozemek LV 1, vše katastrální území Liberec, ze Střední školy strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, na Střední
zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace, a to s účinností k 1. 1. 2023,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

změnu názvu Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, na Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, příspěvková
organizace, a to s účinností k 1. 1. 2023,
změnu sídla Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, z Truhlářská 360/3, Liberec, na Ještědská 358/106, Liberec, a to s
účinností k 1. 1. 2023,
převedení domova mládeže, jehož činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, na Střední zdravotnickou školu a Vyšší
odbornou školu zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, s místy
poskytování školských služeb na adresách Zeyerova 689/33, Liberec a Jungmannova 524/10,
Liberec, v rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností k 1. 1. 2023,
převedení školní jídelny, jejíž činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, na Střední zdravotnickou školu a Vyšší
odbornou školu zdravotnickou, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, s místem
poskytování školských služeb na adrese Truhlářská 360/3, Liberec, v rejstříku škol a školských
zařízení, a to s účinností k 1. 1. 2023,
výmaz střediska služeb školám, jehož činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, z rejstříku škol a školských
zařízení, a to s účinností k 1. 1. 2023,
zápis školní jídelny-výdejny Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, s pracovištěm na adrese Zeyerova 689/33, Liberec,
do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností k 1. 1. 2023,
úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Střední školy strojní, stavební a dopravní,
Liberec, příspěvková organizace, a to s účinností k 1. 1. 2023,
úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, a to s účinností k 1. 1. 2023,

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, členovi rady kraje, resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovacích listin k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 31. 12. 2022
b) předložit příslušným správním orgánům žádosti o změny zápisů Střední školy strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, a Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, v rejstříku
škol a školských zařízení.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 465/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické univerzitě v
Liberci na projekt Dětská univerzita 2022/2023
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 / Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 500.000 Kč Technické univerzitě v Liberci, IČO 46747885,
se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na realizaci projektu „Dětská univerzita 2022/2023“,
číslo akce 04801926045,
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schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 /
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3519/2022 uzavírané mezi
Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3519/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 466/22/ZK
Změna zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace, IČO: 00140147, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou,
včetně přílohy číslo 1, s účinností od 1. 11. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny k
podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 15. 11. 2022
USNESENÍ č. 467/22/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace společnosti TERRA SPORT na projekt ČT AUTHOR
CUP
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která má charakter podpory
de minimis příjemci TERRA SPORT, s.r.o., se sídlem Valdštejnská 286/7, 460 01 Liberec II-Nové
Město, IČO: 01626761, na projekt s názvem: „ČT AUTHOR CUP“, číslo akce 04807560000, do výše
800.000 Kč, která bude uvolňována postupně v těchto splátkách: rok 2022 – splátka do výše 200.000
Kč; rok 2023 – splátka do výše 200.000 Kč; rok 2024 – splátka do výše 200.000 Kč a rok 2025 –
splátka do výše 200.000 Kč,
schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální dotace 20222025, číslo OLP/3615/2022, mezi Libereckým krajem a TERRA SPORT, s.r.o.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální dotace 2022-2025, číslo
OLP/3615/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 468/22/ZK
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ZR-RO č. 322/22 – rozhodnutí o navýšení dotace Pakli sport klubu na projekt ME v marathonu
horských kol
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana a kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 100.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 917 01 – transfery, odbor kancelář hejtmana, dílčí ukazatel 01700010000
ostatní neinvestiční transfery o částku 100.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy navýšením
stávajícího specifického ukazatele 04812530000 – PAKLI SPORT KLUB, Jablonné v/P. - ME
v MTB marathonu (XCM) 2022 o částku 100.000 Kč,
rozhoduje
o navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje subjektu Pakli sport klub, z.s. se sídlem
Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 70226130, na projekt „UEC
Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 2022“ o 100.000 Kč, přičemž celková dotace bude
poskytnuta maximálně do výše 1.100.000 Kč,
schvaluje
dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/361/2022 uzavíraného mezi Libereckým krajem a Pakli sport klubem z.s., se sídlem Zdislavy z
Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 70226130
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Dodatku číslo 1 ke Smlouvě
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/361/2022 k podpisu Ing.
Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti,
2.

Termín: 30. 11. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 469/22/ZK
ZR-RO č. 323/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotací na údržbu lyžařských magistrál
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření číslo 323/22, kterým se upravují ukazatele kapitol 919 03 –
Pokladní správa, ekonomický odbor a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu v celkové výši 300.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, snížením specifického ukazatele 0319090000 Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje o částku
300.000 Kč,
2.

navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu navýšením
stávajících specifických ukazatelů:
2.1 číslo akce 04804970000 – JIZERSKÁ, o.p.s., Bedřichov - Jizerská magistrála o částku
200.000 Kč,
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2.2 číslo akce 04804980000 – Krkonoše-svazek měst a obcí, Vrchlabí – Krkonošská magistrála
o částku 100.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis organizaci Jizerská o.p.s. se sídlem Bedřichov 218,
46812 Bedřichov, IČO: 25412949, ve výši 1.200.000 Kč na realizaci projektu s názvem
"Jizerská magistrála 2022“,
2.

o navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje svazku obcí Krkonoše - Svazek měst a obcí se
sídlem Zámek 1, 54301 Vrchlabí, IČO: 70157898, na realizaci projektu s názvem „Úprava
Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2022/2023“ o částku
100.000 Kč, a to z původní výše dotace 500.000 Kč na celkovou výši dotace 600.000 Kč,
schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3661/2022
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Jizerská o.p.s., se sídlem Bedřichov 218, 468
12 Bedřichov, IČO: 25412949, na projekt s názvem „Jizerská magistrála 2022“,
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
OLP/1824/2022 na projekt pod názvem Úprava Krkonošské lyžařské magistrály a navazujících
lyžařských běžeckých tratí 2022/2023“, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a
dobrovolným svazkem obcí Krkonoše - Svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3661/2022 a Dodatku číslo 1 ke
Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/361/2022 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: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 470/22/ZK
ZR-RO č. 324/22 – rozhodnutí o poskytnutí dotace elitním sportovním subjektům
reprezentujícím Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 324/22 kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04
transfery v celkové výši 1.680.000 Kč následovně:
1. snižuje se ukazatel 04813180000 Sportovní reprezentace LK – nespec. rezerva o částku
1.680.000 Kč,
2.

zavádí se nové ukazatele:
2.1 04813500000 TJ Dukla Liberec z. s. – Podpora reprezentace TJ Dukla Liberec ve výši
530.000 Kč,
2.2 04813510000 FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek – Podpora činnosti mládeže ve
sportovním klubu a reprezentace Libereckého kraje ve výši 1.150.000 Kč,
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rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, která nemají charakter veřejné
podpory poskytnuté v režimu de minimis subjektům:
1. TJ Dukla Liberec z.s., se sídlem Jeronýmova 522, Liberec, IČO: 00482421, do výše 530.000
Kč na realizaci projektu s názvem "Podpora reprezentace TJ Dukla Liberec z.s.“,
2. FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek se sídlem Na Hradbách 1300, Liberec, IČO:
18381243, do výše 1.150.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Podpora činnosti mládeže ve
sportovním klubu a reprezentace Libereckého kraje“,
schvaluje
znění smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1. číslo OLP/3645/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a TJ Dukla Liberec z.s., se sídlem
Jeronýmova 522, Liberec, IČO: 00482421, na projekt s názvem „Podpora reprezentace TJ
Dukla Liberec z.s.“,
2. číslo OLP/3660/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a FC SLOVAN LIBEREC - mládež,
spolek se sídlem Na Hradbách 1300, Liberec, IČO: 18381243, na projekt s názvem „Podpora
činnosti mládeže ve sportovním klubu a reprezentace Libereckého kraje“
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3645/2022 a číslo OLP/3660/2022 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
2.

Termín: 30. 11. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 471/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým
krajem“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách
poskytovaných Libereckým krajem“ do výše 32.230.000 Kč a jeho rozložení v letech 2023–
2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 3/2022 Národního
programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
2) předpokládané předfinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných
Libereckým krajem“ do výše 11.270.000 Kč a jeho rozložení v letech 2023-2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 472/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu
Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti
Krajského úřadu Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 45.421.685 Kč a jeho
rozložení v letech 2022 – 2030 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 3. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu
Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 42.078.315 Kč a jeho rozložení v letech 2022
– 2025
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2030
USNESENÍ č. 473/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a
SW“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a
modernizace HW a SW“ Libereckým krajem do výše 27.277.695 Kč a jeho rozložení v letech
2022 – 2030 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 3. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu,
2)

předpokládané předfinancování projektu „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace
HW a SW“ Libereckým krajem do výše 25.222.305 Kč a jeho rozložení v letech 2022 – 2025
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2030
USNESENÍ č. 474/22/ZK
Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Smart Akcelerátor Libereckého kraje
III“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor Libereckého kraje
III“ Libereckým krajem do výše 10.931.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 – 2028 za
předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z operačního programu Jan Amos
Komenský,
2)

předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 15.986.000 Kč v
letech 2022 – 2027
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 475/22/ZK
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Závazek spolufinancování k projektům „COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec
nad Nisou, p. o.“ a „COV LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání
LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“ do výše 61.173.312 Kč a
jeho rozložení v letech 2022 až 2024, za předpokladu, že danému projektu bude schválena
dotace ze 42. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027,
b) předpokládané předfinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství
a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“ Libereckým krajem do výše 39.440.688 Kč
a jeho rozložení v letech 2022 až 2024,
2.

a)

závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání
LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“ do výše 45.144.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2022 až 2024 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace ze 42.
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027,
b) předpokládané předfinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání LK
zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“ Libereckým krajem do výše 29.106.000 Kč a
jeho rozložení v letech 2022 až 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. 2024
USNESENÍ č. 476/22/ZK
ZR–RO č. 334/22 – zapojení přijaté zálohy, úprava příjmů, výdajů a dílčích ukazatelů v kap.
923 02, rozhodnutí o poskytnutí dotací z projektu „Kotlíkové dotace v LK IV“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 334/22, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 42.124.212,60 Kč, a to z titulu přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“,
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů o 42.124.212,60 Kč, z toho:
a) v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ investice
o částku 39.185.314,05 Kč,
b) v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na financování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ neinvestice“ o
částku 2.938.898,55 Kč

3)

upravují a zavádí nové dílčí ukazatele v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů v celkové výši 52.672.645,15 Kč, a to snížením
nerozepsané rezervy ve výši 13.487.331,10 Kč a zapojením investiční zálohy ve výši
39.185.314,05 Kč, pro jednotlivé konečné uživatele v rámci projektu Kotlíkové dotace IV
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
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Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 477/22/ZK
Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana Ing. Jana Svitáka
přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
USNESENÍ č. 478/22/ZK
ZR-RO č. 327/22– úpravy v kapitole 917 05 Transfery, poskytnutí dotací sociálním službám z
prostředků Libereckého kraje na rok 2023
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení alokace v rámci Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na
rok 2023 financovaného z rozpočtu kraje, které bylo schváleno Zastupitelstvem kraje usnesením
č. 234/22/ZK ze dne 31. 5. 2022 z původní částky 20.000.000 Kč na konečnou výši 30.000.000
Kč schválenou Zastupitelstvem kraje usnesením č. 271/22/ZK dne 21. 6. 2022,
2) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/22, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého
kraje, dle zvláštního zákona, ve výši 30.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
to:
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 30.000.000 Kč,
b)

navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
30.000.000 Kč,
rozhoduje o
1) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2023, jejichž služby jsou
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 – aktualizace pro
rok 2023 v úhrnném objemu 30.000.000 Kč, níže uvedeným příjemcům ve výši:
Název
Poř.
poskytovate
číslo
le

01.

02.

03.

04.

05.

REVA o.p.s.

IČO

25447726

Diakonie
Beránek z.s.

40233189

NADĚJE

00570931

NADĚJE

NADĚJE

00570931

00570931

Registra
ční číslo

Druh
sociální
služby

2049573

§ 39 osobní
asistence

1. máje 868/11, 460 07
Liberec III-Jeřáb

5231429

§ 40
pečovatelsk
á služba

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

1303151

§ 63
noclehárny

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

1020591

§ 61
nízkoprahov
á denní
centra

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

5918012

Sídlo

Na Perštýně 352/33,
460 01 Liberec IVPerštýn
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§ 57 azylové
domy

Výše
dotace v
Kč

550.000

327.000

213.000

249.000

429.000
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06.

07.

08.

09.

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

10.

NADĚJE

11.

Tichý svět,
o.p.s.

12.

Laxus z. ú.

13.

FOKUS
Turnov, z.s.

14.

FOKUS
Turnov, z.s.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

00570931

00570931

00570931

00570931

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

3822869

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

1775589

26611716
62695487

Sadová 2127, 288 02
Nymburk

2481915

4385424
2073130

49295101

Skálova 2336, 511 01
Turnov

7471836

49295102

Skálova 2336, 511 01
Turnov

9909982

49295101

Buona
Strada, s.r.o.

04570243

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

1420566

Na strži 1683/40, 140
00 Praha Krč

FOKUS
Turnov, z.s.

Rodina24 z.
ú.

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

49295101

Rodina24 z.
ú.

9860755

00570931

FOKUS
Turnov, z.s.

LAMPA, z. s.

K Brance 11/19e, 155
00 Praha 13 – Stodůlky

22889159

22829903

22829903

26593980

Skálova 2336, 511 01
Turnov

9314906

Skálova 2336, 511 01
Turnov

4661168

Venušina 554/6, 460 01
Liberec I-Staré Město

4570243

Husova 89, 471 24
Mimoň

Nerudova 3113/17, 466
01 Jablonec nad Nisou

7555345

5391602

Nerudova 3113/17, 466
01 Jablonec nad Nisou

8419868

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

7559709

§ 69 terénní
programy
§ 69 terénní
programy
§ 63
noclehárny
§ 69 terénní
programy
§ 61
nízkoprahov
á denní
centra
§ 70 sociální
rehabilitace
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 43
podpora
samostatnéh
o bydlení
§ 70 sociální
rehabilitace
§ 45 centra
denních
služeb
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 46 denní
stacionáře
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 39 osobní
asistence

98.000

284.000

203.000

550.000

330.000
134.000

138.000

154.000
516.000

71.000

414.000

164.000

118.000

550.000

550.000

§ 39 osobní
asistence
525.000

26593980

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

7135154

§ 39 osobní
asistence
226.000

26593980

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

9349276

§ 39 osobní
asistence
318.000
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

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

26593980

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

3852372

341.000

26593980

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

2453453

26593980

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

1656576

26593980

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

5362299

26593980

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

2164863

26593980

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

6806376

§ 44
odlehčovací
služby
38.000

31.

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

Generála Svobody
83/47, 460 01 Liberec
XIII-Nové Pavlovice

4873800

32.

Rytmus
Liberec, o.p.s.

27322793

Palachova 504/7, 460
01 Liberec I

2527518

33.

Přístav 3V,
z.ú.

6627421

Bezručova 503, 463 31
Chrastava

1273599

34.

Fokus Semily,
z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513
01 Semily

8899363

35.

Fokus Semily,
z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513
01 Semily

6265472

Oblastní
charita Jičín

§ 44
odlehčovací
služby
53.000

7455227

37.

§ 44
odlehčovací
služby
38.000

Voroněžská 1329/13,
460 01 Liberec I - Staré
Město

Oblastní
charita Jičín

§ 44
odlehčovací
služby
87.000

25049313

36.

§ 56
tlumočnické
služby
141.000

SAREMA
LIBEREC
s.r.o.

30.

§ 39 osobní
asistence

73633755

73633755

Na jihu 553, 506 01
Jičín-Nové Město

Na jihu 553, 506 01
Jičín-Nové Město

§ 70 sociální
rehabilitace
46.000
§ 39 osobní
asistence
226.000

4785596

2584331
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§ 70 sociální
rehabilitace
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 70 sociální
rehabilitace
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

490.000

283.000
414.000

516.000

458.000

283.000
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Rodina v
centru, z.ú.

Rodina v
centru, z.ú.

Rodina v
centru, z.ú.
Déčko Liberec
z.s.

COMPITUM,
z.s.

ALZHEIMER
HOME, z.ú.

27004295

27004295

27004295

68455232

26571129

3593207

Diakonie ČCE
– středisko
v Jablonci
nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE
– středisko
v Jablonci
nad Nisou

73633992

46.

Diakonie ČCE
– středisko
v Jablonci
nad Nisou

73633993

47.

Diakonie ČCE
– středisko
v Jablonci
nad Nisou

73633992

Charita
Liberec

26520699

49.

Charita
Liberec

50.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

44.

45.

48.

51.

Charita
Liberec

52.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

53.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

Križíkova 980, 473001
Nový Bor
Švermova 32/35, 460
10 Liberec X-Františkov

Vysoká 4231/35, 466
02 Jablonec nad Nisou

Urešova 1757, 148 00
Praha

5. května 193/2, 466
01 Jablonec nad Nisou

5. května 193/2, 466
01 Jablonec nad Nisou

6. května 193/2, 466
01 Jablonec nad Nisou

5. května 193/2, 466
01 Jablonec nad Nisou

2930990

3912232

8466886

9813481

6769479

4929866

8492814

3428319

7080749

5741111

§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 40
pečovatelsk
á služba

98.000

138.000

361.000

378.000

433.000

283.000

471.000

378.000

264.000

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

9958898

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

3146268

§ 57 azylové
domy

26623064

V Holešovičkách
593/1a, 182 00 Praha
Libeň

2284277

§ 37 odborné
sociální
poradenství

18.000

6940940

§ 49
domovy pro
seniory

205.000

1201824

§ 51
chráněné
bydlení

19.000

9864940

§ 44
odlehčovací
služby

12.000

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

26623064

V Holešovičkách
593/1a, 182 00 Praha
Libeň

26623064

V Holešovičkách
593/1a, 182 00 Praha
Libeň
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§ 57 azylové
domy

471.000

424.000

424.000
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

Sdružení
zdravotně
postižených
Česká Lípa,
o.p.s.

26623066

26623067

2107538

V Holešovičkách
593/1a, 182 00 Praha
Libeň

V Holešovičkách
593/1a, 182 00 Praha
Libeň

Školní 2213, 470 01
Česká Lípa

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

3596108

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

8208204

FOKUS
Liberec o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

3865693

FOKUS
Liberec o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

5563434

27323773

Široká 304/68, 460 07
Liberec III-Jeřáb

6224406
7228496

3148048

FOKUS
Liberec o.p.s.
FOKUS
Liberec o.p.s.

Návrat, o.p.s.
Návrat, o.p.s.

27323773

64.

Diakonie ČCE
– středisko
Světlo ve
Vrchlabí

43464343

Komenského 616, 543
02 Vrchlabí

67.

68.

69.

9072226

1226991

46749411

63.

66.

4319542

Nezvalova 662/18, 460
15 Liberec XV-Starý
Harcov

FOKUS
Liberec o.p.s.

Široká 304/68, 460 07
Liberec III-Jeřáb

65.

7472903

Centrum
LIRA, z.ú.

Centrum
LIRA, z.ú.

Společnost
Dolmen, z.ú.
Společnost
Dolmen, z.ú.
Společnost
Dolmen, z.ú.

28731191

28731191

Matoušova 406/20, 460
07 Liberec III-Jeřáb

Matoušova 406/20, 460
07 Liberec III-Jeřáb

3959325

4823957

27291049

nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

6650186

27291049

nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

5227172

27291049

nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec VKristiánov

4353078
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§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 43
podpora
samostatnéh
o bydlení
§ 70 sociální
rehabilitace
§ 51
chráněné
bydlení
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 57 azylové
domy
§ 57 azylové
domy
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 54 raná
péče
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 51
chráněné
bydlení
§ 43
podpora

32.000

22.000

216.000

278.000

433.000

550.000

264.000

414.000
550.000
550.000

283.000

550.000

550.000

310.000

513.000

148.000
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samostatnéh
o bydlení

70.

71.

72.

Charita Most

Charita Most

Charita Most

70828920

70828920

70828920

Františka Malíka
956/16a, 434 01 Most

Františka Malíka
956/16a, 434 01 Most

Františka Malíka
956/16a, 434 01 Most

1807508

8696715

8501960

70828920

Františka Malíka
956/16a, 434 01 Most

74.

Charita Česká
Lípa

70226149

Dubická 992/14, 470
01 Česká Lípa

1297986

75.

Charita Česká
Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470
01 Česká Lípa

2925974

73.

Charita Most

76.

77.

Charita Česká
Lípa

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

78.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

79.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

80.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

81.

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.

82.

83.

70226148

26636328

26636328

26636328

26636328

26636328

Romodrom
o.p.s.

26537036

Romodrom
o.p.s.

26537036

Dubická 992/14, 470
01 Česká Lípa

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

5070480

6790491

6374958

3910140

5063729

8054292

8791447

Rybná 24/716, 110 00
Praha 1 – Staré Město

1464519

Rybná 24/716, 110 00
Praha 1 – Staré Město

1161877
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§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 57 azylové
domy
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 65
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi
§ 69 terénní
programy
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 69 terénní
programy

283.000

550.000

170.000

21.000
550.000

550.000

378.000

185.000

471.000

92.000

105.000

83.000

138.000

550.000
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Sdružení
TULIPAN, z.s.

26672472

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

DH Liberec,
o.p.s.

27298523

DH Liberec,
o.p.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.

27298523

25755277

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

SeneCura
SeniorCentru
m Liberec
s.r.o.
SeneCura
SeniorCentru
m Liberec
s.r.o.
Diecézní
charita
Litoměřice
Tyfloservis,
o.p.s.

7333919

28. října 59/42, 460 07
Liberec VII-Horní
Růžodol

8533092

Vlčí vrch 323, 460 15
Liberec – Starý Harcov

3166608

Vlčí vrch 323, 460 15
Liberec – Starý Harcov

7044506

Vlčí vrch 323, 460 15
Liberec – Starý Harcov

5793673

Vlčí vrch 323, 460 15
Liberec – Starý Harcov

Šafaříkova 635/24, 120
00 Praha, Vinohrady

2718583

5235056

Šafaříkova 635/24, 120
000 Praha, Vinohrady

6719009

Šafaříkova 24/635, 120
00 Praha, Vinohrady

5713240

Ke Smíchovu 1144/144,
154 00 Praha, Slivenec

9964505

§ 51
chráněné
bydlení
§ 48
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
§ 51
chráněné
bydlení
§ 39 osobní
asistence
§ 67
sociálně
terapeutické
dílny
§ 62
nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§ 37 odborné
sociální
poradenství
§ 69 terénní
programy
§ 49
domovy pro
seniory
§ 50
domovy se
zvláštním
režimem
§ 40
pečovatelsk
á služba

7333919

Ke Smíchovu 1144/144,
154 00 Praha, Slivenec

1760206

40229939

Kosmonautů 2022, 412
01 Litoměřice,
Předměstí

3632154

26200481

Krakovská 1685/21,
110 00 Praha, Nové
Město

3843439

§ 70 sociální
rehabilitace
§ 45 centra
denních
služeb

27010031

Dlouhá 1376/25 a, 466
01 Jablonec nad Nisou

5792926

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7143232

§ 39 osobní
asistence

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921

§ 44
odlehčovací
služby

Spokojený
domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

100.

Česká unie
neslyšících,
z.ú.

00675547

Dlouhá 37, 110 00
Praha

4756138

101.

Česká unie
neslyšících,
z.ú.

96.

97.

98.

99.

SeniA z.s.
Spokojený
domov, o.p.s.
Spokojený
domov, o.p.s.

00675547

Dlouhá 37, 110 00
Praha

4358523
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§ 40
pečovatelsk
á služba
§ 66
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§ 56
tlumočnické
služby

165.000

277.000

550.000

109.000

283.000

283.000

413.000

490.000

142.000

387.000

142.000

159.000

94.000

356.000

44.000

154.000

147.000

89.000
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102.

AHC a.s.

Budějovická 778/3, 140
00 Praha, Michle

4530859

24160369

Budějovická 778/3, 140
00 Praha, Michle

9450189

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
460 01 Liberec IVPerštýn

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
460 01 Liberec IVPerštýn

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
460 01 Liberec IVPerštýn

24160369

103.

AHC a.s.

104.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

105.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

106.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

§ 49
domovy pro
seniory
§ 44
odlehčovací
služby

Poř.
číslo

141.000

9543067

§ 37 odborné
sociální
poradenství

190.000

4343228

§ 44
odlehčovací
služby

309.000

3069495

§ 44
odlehčovací
služby

185.000

Celkem

2)

200.000

30.000.000

neposkytnutí dotace níže uvedenému subjektu v rámci dotačního řízení pro poskytovatele
sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2023, z důvodu administrativního nesouladu
žádosti s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého
kraje na podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2023, jako nedílné součásti
vyhlášení dotačního řízení:
Název

Sdružení zdravotně
107. postižených Česká
Lípa, o.p.s.

IČO

2107538

Registr
ační
číslo

Sídlo

Školní 2213, 470
01 Česká Lípa

7715330

Druh
sociální
služby

§ 70
sociální
rehabilitace

Administrativ
ní nesoulad
žádost není v
souladu s
vyhlášením
dotačního
řízení (služba
není zařazena
v Základní síti
LK)

schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
podpořenými příjemci
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2022,
Termín: 30. 11. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšného žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 20. 12. 2022
USNESENÍ č. 479/22/ZK
ZR-RO č. 303/22 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery - poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu divadlu Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/22, kterým se
24
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1.

snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel - číslo akce 7801812703 s názvem „Naivní divadlo Liberec – doprava dětí
na představení“ ve výši 50.000 Kč,
současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7807492703 s
názvem „Naivní divadlo – prezentace představení na festivalech v Kanadě“ v celkové výši
50.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

2.

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

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

Moskevská
32/18,
Liberec

IČ/
nar.

00083178

6 divadelních
představení

50.000 Kč

De minimis

1

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

č.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace v
maximální
výši (Kč)

rozhoduje o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

1. 9.
2022 –
30. 6.
2023

ano

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3530/2022 na projekt „Prezentace představení
ŠŠŠŠ.ŠŠŠŠ.HŮŮŮ.HAF! na festivalech Casteliers Montréal a Bridges Mississauga, Kanada“ mezi
Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvková organizace, IČO 00083178, se sídlem
Moskevská 32/18, 460 31 Liberec
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022,
Termín: 29. 11. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné
moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 480/22/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 - Rozvoj
doprovodné infrastruktury – karavanová stání – obec Prysk
Zastupitelstvo kraje po projednání
25

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25.10.2022
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Obec Prysk, IČO 00525197, se sídlem Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, o
změnu termínu realizace projektu „Karavanové stání v obci Prysk“ na jehož realizaci byla přiznána
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní
ruch, program č.: 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, na základě
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 296/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2377/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.10
Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury na realizaci projektu s názvem „Karavanové stání v obci
Prysk“, uzavřené dne 6. 9. 2021 mezi Obcí Prysk a Libereckým krajem, jehož předmětem je
prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2022 na 30. 9. 2023 a prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022 na 19. 11. 2023
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke smlouvě č.
OLP/2377/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 15. 11. 2022
USNESENÍ č. 481/22/ZK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1171/2022 na prodloužení termínu realizace projektu „Celkové
obnovy baziliky v Jablonném“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí, IČO: 18383807, se sídlem:
Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí o změnu závazných parametrů projektu „Celková obnova
baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ na jehož realizaci byla přiznána dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast
podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 146/20/ZK ze dne 26. 5. 2020,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 07 – Transfery,
Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, na
projekt „Celková obnova baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“, uzavřený
dne 26. 6. 2020 mezi Klášterem dominikánů Jablonné v Podještědí a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 9. 2023 a změna termínu pro
podání závěrečného vyúčtování z 2. 12. 2022 na 19. 11. 2023
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
2.

Termín: 15. 11. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 2 ke
smlouvě č. OLP/1171/2020 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 482/22/ZK
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1348/2022 na prodloužení termínu realizace na havarijní
opravu roubeného stavení
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace –
zastoupené na základě plné moci
o změnu termínu realizace projektu a
změnu termínu podání závěrečného vyúčtování projektu „Havarijní oprava roubeného stavení Hrubá
Horka 12 z 1. pol. 19. století, II. Etapa: obnova střešní konstrukce a výměna střešní krytiny vč.
odstranění kanadského šindele, zamezení dalšího zatékání střechou“, 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. 117/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1348/2022 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 „Havarijní oprava roubeného stavení
Hrubá Horka 12 z 1. pol. 19. století, II. etapa: obnova střešní konstrukce a výměna střešní krytiny vč.
odstranění kanadského šindele, zamezení dalšího zatékání střechou“ uzavřené dne 21. 6. 2022 mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace
projektu z 30. 11. 2022 na 30. 6. 2023 a změna termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 19. 1.
2023 na 18. 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. 11. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/1348/2022 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 483/22/ZK
ZR-RO č. 319/22 - úprava kapitol 915 07 – Významné akce a 917 07 – Transfery - dodatky ke
smlouvám o poskytnutí účelové dotace na zajištění regionální funkce knihoven
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 915 07 – Významné akce, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu:
- specifický ukazatel - číslo akce 7801910000 s názvem „Bitva u Liberce 1757“ ve výši 100.000
Kč,
- specifický ukazatel - číslo akce 7803200000 s názvem „Létofest Liberec“ ve výši 1. 772 Kč,
b)

a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu:
- specifický ukazatel s číslem akce 7700023702 s názvem „Regionální funkce knihoven - Měst.
knihovna Jbc, p.o.“ o 29.828 Kč,
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- specifický ukazatel s číslem akce 7700034701 s názvem „Regionální funkce knihoven Městská knihovna Č. Lípa“ o 36.904 Kč,
- specifický ukazatel s číslem akce 7700045710 s názvem „Regionální funkce knihoven Městská knihovna Semily“ o 35.040 Kč,
rozhoduje
o navýšení dotací schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 70/22/ZK ze dne 22. 2. 2022 na
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2022 těmto subjektům:
a) Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČO 64668428, se sídlem
Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, na realizaci projektu s názvem „Zajištění
výkonu regionální funkce pro knihovny Jablonecka v roce 2022“ z částky ve výši 1.273.000 Kč
na částku ve výši 1.302.828 Kč,
b)

Městské knihovně Česká Lípa, příspěvková organizace, IČO: 00360171, se sídlem náměstí T.
G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa, na realizaci projektu s názvem „Zajištění výkonu
regionálních funkcí v roce 2022 v Městské knihovně Česká Lípa“ z částky ve výši 1.623.000
Kč na částku ve výši 1.659.904 Kč,
c) Městské knihovně Semily, příspěvková organizace, IČO: 00856100, se sídlem Tyršova 49, 513
01 Semily, na realizaci projektu s názvem „Výkon regionální funkce knihovny v roce 2022 –
Městská knihovna Semily“ z částky ve výši 1.624.000 Kč na částku ve výši 1.659.040 Kč,
schvaluje
znění těchto dodatků:
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/129/2022 mezi Libereckým
krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČO 64668428, se
sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/130/2022 mezi Libereckým
krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa, příspěvková organizace, IČO: 00360171, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa,
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/131/2022 mezi Libereckým
krajem a Městskou knihovnou Semily, příspěvková organizace, IČO: 00856100, se sídlem
Tyršova 49, 513 01 Semily
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022,
2.

Termín: 29. 11. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatků č. 1 ke smlouvám o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni
hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 484/22/ZK
ZR-RO č. 320/22 - úprava kapitol 917 07 – Transfery a 914 07 – Působnosti - poskytnutí
individuální dotace v oblasti cestovního ruchu na rok 2022 – Skalní města ČR
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 320/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 07 –
Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v položce „Program rozvoje
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cestovního ruchu Libereckého kraje – Nákup ostatních služeb “, v celkové výši 92.500 Kč a současně
se navyšuje a zavádí nový specifický ukazatel „Skalní města ČR - grant“, v kapitole 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ve výši 92.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu projektu
„Pískovcová skalní města v České republice – Marketingové aktivity v cestovním ruchu“, který je
spolufinancován v rámci grantu z Národního programu podpory cestovního ruchu Společnosti pro
destinační management o. p. s., se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČO: 02326159, maximálně
do výše 92.500 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3653/2022 na projekt Pískovcová skalní města v České
republice – Marketingové aktivity v cestovním ruchu, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a Společností pro destinační management, o.p.s., se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČO
02326159
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022,
Termín: 18. 11. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana,
řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě
plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 18. 11. 2022
USNESENÍ č. 485/22/ZK
ZR–RO č. 318/22 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek – brusírna
Harrachov a zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 318/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bez dopadu na celkový objem
kapitoly následovně:
a) snižuje se specifický ukazatel „Obnova kulturních památek – nespecifikované rezervy“ o částku
1.500.000 Kč,
b)

zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí navržených k individuální podpoře ve
výši 1.500.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 1.000.000,- Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název
forma

příjemce/právní Město Stráž pod Ralskem/obec

IČ

00260967

Sídlo

Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
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Název projektu:

Zámek Vartenberk – oprava vnitřních prostor 1.
NP severozápadního křídla

Účel projektu:

Obnova 7 místností v 1. NP severozápadního křídla
zahrnující opravu zdiva, obnovu omítek, portálů a
podlah.

Rozhodující
závazné Obnovených místností 7 ks.
výstupy projektu:
Dotace ve výši v Kč:

1.000.000,-

Termín realizace:

3. 10. 2022 – 30. 6. 2023

De minimis:

NE

2.

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v celkové výši 500.000,- Kč níže
uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:

Název příjemce/ právní
JUDr. František Novosad/fyzická osoba podnikající
forma:
IČ

12771929

Sídlo:

Sloupská 378, 473 01 Nový Bor

Název projektu:

Výměna oken na brusírně čp. 95 v Harrachově II.
etapa

Účel projektu:

Obnova národní kulturní památky.

Rozhodující
závazné Eurookno obloukové 15 ks
výstupy projektu:
Eurookno pravoúhlé 2 ks
Dotace ve výši v Kč:

500.000,-

Termín realizace:

1. 3. 2022 – 31. 12. 2022

De minimis:
ANO
schvaluje
1. smlouvu č. OLP/3703/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Zámek
Vartenberk – oprava vnitřních prostor 1. NP severozápadního křídla“, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a Městem Stráž pod Ralskem,
2. smlouvu č. OLP/3687/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Výměna
oken na brusírně č. p. 95 v Harrachově II. etapa“, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a JUDr. Františkem Novosadem
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07, oblast podpory: 7 Kultura, památková
péče a cestovní ruchu po projednání v zastupitelstvu kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové,
náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to na základě
zmocnění PM /168/2020,
Termín: 30. 11. 2022
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2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 29. 11. 2022

USNESENÍ č. 486/22/ZK
ZR-RO č. 332/22 – úpravy kapitol 919 03 – Pokladní správa, 912 07 - Účelové příspěvky a 913
07 – Provozní příspěvky –navýšení provozního příspěvku Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci a mimořádný účelový příspěvek Vlastivědnému muzeu a galerii v České
Lípě, příspěvkové organizaci na pobočku Památník K. H. Máchy v Doksech
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 332/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 Pokladní
správa ekonomický odbor o částku 1.424.000 Kč a zároveň navyšují výdaje následovně:
a) v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 1.100.000 Kč určené pro Vlastivědné muzeum a galerii v České
Lípě, příspěvkovou organizaci na akci Motivační projekt – Památník Karla Hynka Máchy v
Doksech,
b) v kapitole 913 07 – Provozní příspěvky příspěvkové organizace odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 324.000 určené pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci,
příspěvkovou organizaci
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. 11. 2022
USNESENÍ č. 487/22/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/3014/2021 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 „Benecko, Mrklov - výstavba vodovodních řadů“, 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/3562/2021 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 „Vyskeř – Vodojem Za Hůrou“, jehož předmětem je
prodloužení termínu realizace z 30. 11. 2022 na 30. 6. 2023 a prodloužení termínu podání
závěrečného vyúčtování z 19. 1. 2023 na 19. 8. 2023 z důvodu vzniklých komplikací tj. omezení
v plynulém chodu výstavby vodojemu souvisejících s obnovou pozemních komunikací a
výstavbou kanalizace v obci, které souběžně realizují jiné firmy
a ukládá
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/3014/2021 a č. OLP/3562/2021 po jejich schválení v
zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 488/22/ZK
ZR-RO č. 313/22 – úprava kapitoly 932 08 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z
Fondu ochrany vod na spolufinancování projektových příprav Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08
- Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Spolufinancování opatření k
řešení dopadů k rozšíření těžby Turów o částku 1.429.600 Kč
b)

navýšením výdajů v rámci Spolufinancování opatření k řešení dopadů k rozšíření těžby
Turów celkem o částku 1.429.600 Kč, a to zavedením nových specifických ukazatelů:
• „LI020130, Hrádek nN, Turów – zásobení vodou, SVS“ ve výši 1.139.600 Kč,
• „Technická opatření Turów VaK Frýdlantsko č.1, FVS“ ve výši 190.000 Kč,
• „Technická opatření Turów VaK Frýdlantsko č.5, FVS“ ve výši 100.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelových individuálních investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje 2022 jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektech
spolufinancovaných z programu Ministerstva zemědělství ČR č. 129 300 „Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ - podprogramu 129 304
zaměřeného na podporu projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení
dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území, a to níže
uvedeným příjemcům na akce v max. výši:

Název
příjemce

SVS a.s.
(Hrádek
n. N.)

FVS a.s.

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu

LI020130, Hrádek nad
Nisou, Turów – zásobení
Přítkovská
490994
vodou; zajištění
1689, 415 50
69
projektové a inženýrské
Teplice
přípravy opatření
I.b a I.e dle Studie Turów

Zahradní
254965
768, 464 01
65
Frýdlant

Technická opatření na
vodovodech
a kanalizacích pro
veřejnou potřebu proti
negativním vlivům
rozšíření těžby lomu
Turów v Polsku na
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Parametry

Dotace
v max. výši
Kč (% podíl
na
způsobilých
výdajích
projektu)

Projektová
dokumentace pro
územní řízení – 1 ks;
Projektová
dokumentace pro
stavební povolení –
1 ks

1.139.600,(10 %)

Studie proveditelnosti
č. I.a) Opatření na
zdrojích vody + I.b)
Opatření upravené
vody z Bílého Potoka
do Frýdlantu – 1 ks

190.000,(10%)
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Frýdlantsku - projektová
a inženýrská činnost č. 1

FVS a.s.

Zahradní
254965
768, 464 01
65
Frýdlant

Technická opatření na
vodovodech
a kanalizacích pro
veřejnou potřebu proti
negativním vlivům
rozšíření těžby lomu
Turów v Polsku na
Frýdlantsku - projektová
a inženýrská činnost č. 5

Studie proveditelnosti
č. II.a) Opatření na
stávajících
rozváděcích sítích –
1 ks

100.000,(10%)

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého
kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a) SVS a.s. (Hrádek n. N.), se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, na
projekt pod názvem „LI020130, Hrádek nad Nisou, Turów – zásobení vodou; zajištění
projektové a inženýrské přípravy opatření I.b a I.e dle Studie Turów“, č. OLP/3628/2022,
b)

FVS a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565, na projekt „Technická
opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům
rozšíření těžby lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku - projektová a inženýrská činnost č.
1“, č. OLP/3665/2022,
c) FVS a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ: 25496565, na projekt „Technická
opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům
rozšíření těžby lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku - projektová a inženýrská činnost č.
5“, č. OLP/3666/2022,
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: 30. 11. 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. 489/22/ZK
ZR-RO č. 325/22 – úprava kapitoly 917 08 - udělení ocenění v soutěži „Zlatá popelnice“ a
finanční dar za umístění
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 325/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 917 08 –
Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů u specifického ukazatele Ocenění v soutěži "Zlatá popelnice" měst a obcí LK
v odvětví třídění odpadů v celkové výši 220.000 Kč,
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b)

navýšením výdajů v celkové výši 220.000 Kč, a to zavedením nových specifických ukazatelů
– Zlatá popelnice 2021 - finanční dar jako ocenění v soutěži, a to:
- Zlatá popelnice, kat.500, 1. Albrechtice v Jiz.h., ve výši 30.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.500, 2. Bedřichov, ve výši 20.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.500, 3. Tuhaň, ve výši 10.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.D2000, 1. Kořenov, ve výši 30.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.D2000, 2. Jablonec n. Jizerou, ve výši 20.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.D2000, 3. Dubá, ve výši 10.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.N2000, 1. Doksy, ve výši 30.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.N2000, 2. Rokytnice n. Jizerou, ve výši 20.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.N2000, 3. Jilemnice, ve výši 10.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.PP - Stráž nad Nisou, ve výši 10.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.PP – Smržovka, ve výši 10.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.PP – Ždírec, ve výši 10.000 Kč,
- Zlatá popelnice kat.PP - Levínská Olešnice, ve výši 10.000 Kč,
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2022.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 490/22/ZK
ZR-RO č. 290/22 - úprava výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství;
individuální dotace na cyklostezku Sv. Zdislavy
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace zájmového dobrovolného svazku Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor –
Bílý Kostel nad Nisou se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO: 72559616, na
projekt pod názvem „Administrace a koordinace realizace stavby a projektové dokumentace v oblasti
cyklistické dopravy – Cyklostezka Svaté Zdislavy“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 290/22, kterým se v kapitole 917 06 - Transfery, odbor
silničního hospodářství:
a) snižují výdaje z akce „Obec Bílý Kostel n.N. - cyklostezka ODRA-NISA“ ve výši 210.000
Kč,
b) navyšují výdaje na akci „Administrace a koordinace stavby - cyklostezka Svaté Zdislavy“
ve výši 210.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému
žadateli o dotaci na projekt ve výši 210.000 Kč
IČ
72559616
Příjemce dotace/
Cyklostezka Sv. Zdislavy, zájmové sdružení právnických osob,
žadatel/sídlo
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
Administrace a koordinace realizace stavby a projektové
Název projektu
dokumentace v oblasti cyklistické dopravy – Cyklostezka Svaté
Zdislavy
Účel projektu
Zajištění odborné realizace projektu Cyklostezka Sv. Zdislavy
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Název parametru
projektu

Měrná jednotka

Hodnota parametru

Kontrola a konzultace nové PD DSP/PDPS úsek LVOVÁ
Administrace a koordinace jednotlivých úkolů a činnosti v
realizaci projektu Cyklostezka svaté Zdislavy.
Kontrola a konzultace přípravy PD DUR úseku Kunratice u
Cvikova - Jablonné v Podještědí.
Dohled a konzultace nad realizací úseku Bílý Kostel n.N.
Dokumentace
Výkaz
Dokumentace
Dokumentace
2
3
2
2

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

310.000
67,74
210.000
neinvestice
1.1.2022 – 31.3.2023

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3430/2022 na projekt pod
názvem „Administrace a koordinace realizace stavby a projektové dokumentace v oblasti cyklistické
dopravy – Cyklostezka Sv. Zdislavy“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a zájmovým sdružením
právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, nám. Míru 22, 47125
Jablonné v Podještědí, IČO: 72559616
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2.

3.

Termín: 31. 10. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, podepsat smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/3430/2022,
Termín: 30. 11. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 491/22/ZK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava komunikace III/29016 (ul. Klášterní)
od p. č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava komunikace III/29016 (ul. Klášterní) od p.
č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“ č. OLP/3658/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a
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Městem Hejnice se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice, IČO: 00262803, na částku ve výši
3.636.363 Kč bez DPH, tj. 4.399.999,23 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy:
1. informovat o přijatém usnesení starostu Města Hejnice,
Termín: 25. 10. 2022
2. předložit Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Oprava komunikace III/29016 (ul.
Klášterní) od p. č. 264 po obratiště Ferdinandov, Hejnice“ č. OLP/3658/2022 hejtmanovi k
podpisu.
Termín: 31. 10. 2022
USNESENÍ č. 492/22/ZK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Osečná - chodník podél ul. Liberecká (sil.
II/592)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Osečná - chodník podél ul. Liberecká (sil. II/592)“
č. OLP/3659/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Osečná se sídlem Svatovítské
náměstí 105, 463 52 Osečná, IČO: 00263061, na částku ve výši 175.000 Kč bez DPH, tj. 210.540 Kč
včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy:
1. informovat o přijatém usnesení starostu Města Osečná,
2.

Termín: 25. 10. 2022
předložit Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Osečná - chodník podél ul.
Liberecká (sil. II/592)“ č. OLP/3659/2022 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 10. 2022

USNESENÍ č. 493/22/ZK
Smlouva o spolupráci při zadávání projektové dokumentace stavební akce „Oprava silnice
III/26218 v Horní Polici po pokládce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)“ mezi
Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o spolupráci při zadávání projektové dokumentace stavební akce č. OLP/4090/2022 „Oprava
silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Severočeskou vodárenskou společností a.s. se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, IČO: 49099469, na částku ve výši 502.800 Kč bez DPH, tj. 608.388 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy:
1. informovat o přijatém usnesení Ing. Bronislava Špičáka, generálního ředitele Severočeské
vodárenské společnosti a.s.,
Termín: 25. 10. 2022
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2.

předložit Smlouvu o spolupráci při zadávání projektové dokumentace stavební akce „Oprava
silnice III/26218 v Horní Polici po pokládce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)“ č.
OLP/4090/2022 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 10. 2022

USNESENÍ č. 494/22/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Rozvod a výroba kyslíku, Léčebna respiračních nemocí
Cvikov“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Rozvod a výroba kyslíku, Léčebna
respiračních nemocí Cvikov“ do výše 5.108.388 Kč a jeho rozložení v letech 2022-2023,
b)

předpokládané předfinancování projektu „Rozvod a výroba kyslíku, Léčebna respiračních
nemocí Cvikov“ Libereckým krajem do výše 14.441.612 Kč a jeho rozložení v letech 20222023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
USNESENÍ č. 495/22/ZK
Písemné informace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 7. 9. 2022 do 4. 10.
2022,
b) předloženou písemnou informaci „Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2022“,
c) informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k srpnu 2022,
d) přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje a na 20. a 21.
mimořádném zasedání rady kraje,
e) výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizace,
f) zprávu o průběhu Her X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022,
g) zprávu o ukončení realizace projektu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita
Jestřebí“,
h) informace o realizaci projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2.
etapa“,
i) informace o realizaci projektu „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč.
mostních objektů)“,
j) dopis Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, PhDr. Ivanu Bartošovi, Ph. D., ministru pro
místní rozvoj, týkající se Podpory rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 a reakci PhDr. Ivana
Bartoše, Ph. D., ministra pro místní rozvoj,
k) informaci o záměru Výstavba a provoz první jaderné elektrárny v Polsku s kapacitou do 3
750 MWe na území obcí: Choczewo nebo Gniewino a Krokowa v Pomořském vojvodství.
USNESENÍ č. 496/22/ZK
Darování stanů a výstrojního materiálu Vinnytské regionální oblastní správě, Ukrajina
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru – velkokapacitních zdravotnických stanů a výstrojního materiálu v celkové
pořizovací ceně 129.005 Kč Vinnytské oblastní státní správě, registrační číslo: 20089290, sídlo:
Soborna st. 70, Vinnytsia, 21050, Ukrajina, v tomto rozsahu:
 velkokapacitní zdravotnický stan, 2 ks, v pořizovací hodnotě 31.200 Kč,
 funkční prádlo termo spodky, 50 ks, v pořizovací hodnotě 24.950 Kč,
 funkční prádlo termo triko, 50 ks, v pořizovací hodnotě 24.950 Kč,
 ponožky treking, 50 ks, v pořizovací hodnotě 7.450 Kč,
 spací pytel MUMIE -10°C, 25 ks, v pořizovací hodnotě 32.475 Kč,
 karimatka ISO, 20 ks, v pořizovací hodnotě 7.980 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, informovat obdarovaného o přijatém usnesení.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 497/22/ZK
Darování 50 ks batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech obcím pro vybrané
jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru – batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech níže uvedeným
obcím pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje v celkové pořizovací ceně
1.132.535,80 Kč:
P.č.

Město/Obec

IČ

Adresa

pro JSDHO

Ev. č.
JSDHO

1

Město Cvikov

00260410

Cvikov I, Náměstí
Osvobození 63

Cvikov

511107

2

Město Česká Lípa

00260428

Česká Lípa, náměstí T.
G. Masaryka 1/1

Česká Lípa

511109

3

Město Český Dub

00262722

Český Dub

513111

4

Město Desná

00262307

Desná

512108

5

Město Dubá

00260479

Dubá

511116

6

Město Frýdlant

00262781

Frýdlant

513119

7
8

Město Hejnice
Obec Heřmanice
Hrádek
Město
nad Nisou

00262803
00672068

Hejnice
Heřmanice
Hrádek nad
Nisou
Hrádek nad
Nisou - Dolní
Sedlo

513123
513114

9

10 Město

Hrádek
nad Nisou

00262854
00262854

Český Dub I, nám.
Bedřicha Smetany 1
Desná II, Krkonošská
318
Dubá, Masarykovo
náměstí 138/1
Frýdlant, nám. T. G.
Masaryka 37
Hejnice, Nádražní 521
Heřmanice 2
Hrádek nad Nisou,
Horní náměstí 73
Hrádek nad Nisou,
Horní náměstí 73

38

513134
513135
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P.č.

Město/Obec

IČ

11 Město

Jablonec
nad Jizerou

00275778

12 Město

Jablonec
nad Nisou

00262340

13 Město

Jablonné
v Podještědí

00260576

Adresa

Ev. č.
JSDHO

Jablonec nad
Jizerou

514104

Jablonec nad
Nisou - Paseky

512100

Jablonné v
Podještědí

511127

00260576

Jablonné v Podještědí,
náměstí Míru 22

Jablonné v
Podještědí Postřelná

511128

00262358

Janov nad Nisou 520

Janov nad Nisou

517120

00275824
00260657
00673421

Karlovice 12
Kravaře, náměstí 166
Krompach 49

Karlovice
Kravaře
Krompach

514328
511136
511138

00671991

Kryštofovo Údolí 166

Kryštofovo údolí

513146

00524301

Kunratice u Cvikova
145

Kunratice u
Cvikova

511139

00671983

Lázně Libverda 16

Lázně Libverda

513149

22 Město Liberec

00262978

Liberec I-Staré Město, Liberec - Krásná
nám. Dr. E. Beneše 1/1 Studánka

513144

23 Město Liberec

00262978

Liberec I-Staré Město, Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Machnín

513151

24 Město Liberec

00262978

Liberec I-Staré Město, Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Růžodol I

513209

25 Město Liberec

00262978

Liberec Liberec I-Staré Město,
Vratistavice nad
nám. Dr. E. Beneše 1/1
Nisou

513202

Jablonné
14 Město
v Podještědí
15 Obec
16 Obec
17 Obec
18 Obec
19 Obec
20 Obec
21 Obec

Janov
nad Nisou
Karlovice
Kravaře
Krompach
Kryštofovo
údolí
Kunratice
u Cvikova
Lázně
Libverda

26 Město

Lomnice
nad Popelkou

00275905

27 Město

Nové Město
pod Smrkem

00263036

28 Město Nový Bor
Nový
29 Obec
Oldřichov
Oldřichov
30 Obec
v Hájích
31 Obec

Pěnčín

00260771
00260789

Jablonec nad Jizerou
277
Jablonec nad Nisou,
Mírové náměstí
3100/19
Jablonné v Podještědí,
náměstí Míru 22

pro JSDHO

Lomnice nad Popelkou,
Husovo náměstí 6
Nové Město pod
Smrkem, Palackého
280
Nový Bor, nám. Míru 1
Nový Oldřichov,
Mistrovice 51

Lomnice nad
Popelkou

514107

Nové Město pod
Smrkem

513156

Nový Bor

511150

Nový Oldřichov

511151

Oldřichov v
Hájích

513159

00481483

Oldřichov v Hájích 151

00262501

Pěnčín 57, 468 21
Pěnčín (okr. Jablonec n. Pěnčín - Huť
N.)

39

512144
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P.č.

Město/Obec

32 Obec

Příšovice

IČ
00263125

33 Město Raspenava

00263141

Rokytnice
nad Jizerou

00276057

34 Město

Adresa
Příšovice 60
Raspenava, Fučíkova
421
Rokytnice nad Jizerou,
Horní Rokytnice 197

Příšovice

Ev. č.
JSDHO
513166

Raspenava

513171

Rokytnice nad
Jizerou

514109

pro JSDHO

Rychnov
35 Město u Jablonce nad 00262552
Nisou

Rychnov u
Rychnov u Jablonce
Jablonce nad
nad Nisou, Husova 490
Nisou

36 Obec

Rynoltice 199
Skalice u České Lípy
377

37 Obec

Rynoltice
Skalice
u České Lípy

Sloup
v Čechách
39 Obec Slunečná
Stráž
40 Město
pod Ralskem
41 Obec Stružnice
42 Obec Studenec
38 Obec

43 Obec

Světlá
pod Ještědem

00263168
00673455
00525677
00831620
00260967
00260975
00276162
00263192

44 Město Turnov

00276227

45 Obec
46 Obec

Velenice
Višňová

00673072
00263265

47 Město

Vysoké nad
Jizerou

00276294

48 Město Zákupy
49 Město Žandov

00261114
00261131

50 Město Železný Brod

00262633

Sloup v Čechách,
Komenského 236
Slunečná 104
Stráž pod Ralskem,
Revoluční 164
Stružnice 188
Studenec 364
Světlá pod Ještědem,
Hodky 48
Turnov, Antonína
Dvořáka 335
Velenice 148
Višňová 184
Vysoké nad Jizerou,
Náměstí Dr. Karla
Kramáře 227
Zákupy, Borská 5
Žandov, Náměstí 82
Železný Brod, náměstí
3. května 1

Rynoltice
Skalice u České
Lípy

512151
513174
511168

Sloup v Čechách

511171

Slunečná
Stráž pod
Ralskem
Stružnice (Jezvé)
Studenec

511172
511175
511131
514112

Světlá pod
Ještědem Rozstání

513173

Turnov

514101

Velenice
Višňová

511184
513193

Vysoké nad
Jizerou

514114

Zákupy
Žandov

511191
511194

Železný Brod

512168

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat obdarované o přijatém usnesení.
Termín: 15. 12. 2022
USNESENÍ č. 498/22/ZK
ZR-RO č. 350/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví – Konference operátorů tísňových linek IZS
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 350/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených na
řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 25.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole 912
09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Konference operátorů
tísňových linek IZS-7 ročník v celkové výši 25.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 25. 10. 2022
USNESENÍ č. 499/22/ZK
ZR-RO č. 353/22 - poskytnutí dotací provozovatelům areálů pro skoky na lyžích v Harrachově,
Desné a Lomnici nad Popelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření číslo 353/22, kterým se upravují kapitoly 919 03 –
pokladní správa, ekonomický odbor a 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 1.650.000 Kč následovně:
1.1 snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, snížením specifického ukazatele
0319090000 - Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů
kraje o částku 1.650.000 Kč,
1.2 navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením
nových specifických ukazatelů v celkové výši 1.650.000 Kč, a to:
1.2 číslo akce 04813530000 – JKL Desná z.s. - skokanské můstky ve výši 150.000 Kč,
.1
1.2 číslo akce 04813540000 – LSK Lomnice nad Popelkou z.s. – skokanské můstky ve výši
.2 300.000 Kč,
1.2 číslo akce 04813550000 – Areál skokanských můstků Harrachov, o.p.s. - skokanské
.3 můstky ve výši 1.200.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která nemá charakter podpory de minimis
pro
1. Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s., se sídlem V Popelkách 1247, Lomnice
nad Popelkou, IČO: 15043053 do výše 300.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Skokanské
můstky Lomnice nad Popelkou“,
2. Jizerský klub lyžařů Desná z.s., se sídlem Na Malé Straně 346, Desná, IČO: 27007979 do výše
150.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Provoz a údržba skokanského areálu v Desné“,
3.

Areál skokanských můstků Harrachov, o.p.s., se sídlem Harrachov 150, IČO: 28768965 do výše
1.200.000 Kč na realizaci projektu s názvem „Zajištění údržby a zimního provozu skokanských
můstků v Harrachově“,
schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, Individuální dotace 2022, které budou
uzavřeny mezi Libereckým krajem a výše uvedenými subjekty
a ukládá
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1.

2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 500/22/ZK
ZR-RO č. 321/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Přerozdělení vratek od poskytovatelů
sociálních služeb za rok 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 321/22, kterým se upravují výdajové ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu
kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2022 bez dopadu na celkový
objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení vybraných specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru sociálních
věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v úhrnné výši 692.272 Kč, a to na základě vzdání se části dotace ve výši
400.000 Kč a k 31. 08. 2022 vrácených finančních prostředků ve výši 292.272 Kč od
poskytovatelů sociálních služeb
b) a navýšení vybraných specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu ve výši 692.272 Kč,
2)

3)

4)

znění Dodatku č.3 ke Smlouvě OLP/332/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 pro DH Liberec, o.p.s., se sídlem Vlčí vrch
323, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČO: 27298523,
znění Dodatku č.3 ke Smlouvě OLP/345/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 pro FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem
Nezvalova 662/18, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČO: 46749411,
znění Dodatku č.3 ke Smlouvě OLP/515/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 pro Společnost Dolmen, z.ú., se sídlem nám.
Českých bratří 36/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČO: 27291049,

rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 437.272 Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2022 do výše:
Název
DH Liberec, o.p.s.

IČO
27298523

Sídlo

Registrační číslo
služby

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

Druh služby

5793673 osobní asistence
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Dofinancování sociální
služby v Kč
133.636
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FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Celkem

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Počet služeb

3596108 podpora samostatného
bydlení

192.136

4353078 podpora samostatného
bydlení

111.500

3

437.272

a ukládá
1) Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2022,
2)

Termín: 30. 11. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Dodatky ke
Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 501/22/ZK
ZR-RO č. 357/22 – úpravy v kapitole 913 05 – Provozní příspěvky PO – dofinancování
příspěvkových organizací odboru sociálních věcí na rok 2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 357/22, kterým se:
a) 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 21.359.832 Kč
b)

navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, o částku 21.359.832 Kč pro vybrané příspěvková organizace odboru
sociálních věcí z titulu dofinancování provozních nákladů roku 2022
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok
2022,
Termín: 30. 11. 2022
b) Mgr. Petrovi Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
dotčené příspěvkové organizace o přijatém usnesení.
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 502/22/ZK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Chuchelna
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Chuchelna, se sídlem Chuchelna č.p. 296, 513 01 Chuchelna, IČ:
00275760 o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava hřbitovní zdi, pohřebiště Chuchelna“,
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,
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schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2721/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Chuchelna se sídlem Chuchelna č.p. 296, 513 01 Chuchelna,
IČ: 00275760 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: 18. 11. 2022
USNESENÍ č. 503/22/ZK
ZR-RO č. 354/22 - poskytnutí a neposkytnutí dotací na kofinancování projektů v oblasti
sportovní infrastruktury
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření číslo 354/22, kterým se upravují kapitoly 919 03 – pokladní
správa, ekonomický odbor a 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v
celkové výši 13.293.213 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, snížením specifického ukazatele
0319090000 - Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů
kraje o částku 13.293.213 Kč,
2. navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením
nových specifických ukazatelů v celkové výši 13.293.213 Kč, a to:
2.1 číslo akce 04813564016 – Obec Brniště – Kombinovaná střelnice v Brništi ve výši
2.410.000 Kč,
2.2 číslo akce 04813570000 – Fotbalová akademie Jablonec, z.s. - Rekonstrukce plochy na
fotbalové hřiště UT3G ve výši 3.000.000 Kč,
2.3 číslo akce 04813583009 – Obec Bedřichov – Rekonstrukce antukových tenisových kurtů
na víceúčelové hřiště ve výši 344.000 Kč,
2.4 číslo akce 04813592006 – Město Hrádek n. N. - rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ
T.G.M. ve výši 1.296.020 Kč,
2.5 číslo akce 04813600000 – FK Železný Brod z.s. - Modernizace tribuny a zábradlí 540.298
Kč,
2.6 číslo akce 04813610000 – Liberecký tenisový klub z.s. - Rekonstrukce a modernizace
areálu LTK Liberec ve výši 2.580.000 Kč,
2.7 číslo akce 04813625062 – Obec Všeň – Multifunkční hřiště ve výši 112.895 Kč,
2.8 číslo akce 04813632006 – Město Hrádek n. N. - Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ T. G.
Masaryka ve výši 1.290.000 Kč,
2.9 číslo akce 04813642008 – Nové Město pod Smrkem – Rekonstrukce školního sportovního
areálu u sokolovny ve výši 1.720.000 Kč,
rozhoduje
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1.

o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která nemá charakter
podpory de minimis:
1.1 Obci Brniště, se sídlem Brniště 102, Brniště, IČO: 00260401 do výše 2.410.000 Kč na
projekt s názvem: „Kombinovaná střelnice Brniště“,
1.2 Fotbalové akademii Jablonec nad Nisou, z.s., se sídlem U Stadionu 4904, Jablonec nad
Nisou, IČO: 70840105 do výše 3.000.000 Kč na realizaci projektu s názvem: Rekonstrukce
plochy na fotbalové hřiště UT3G“,
1.3 Obci Bedřichov, se sídlem Bedřichov 218, Bedřichov, IČO: 00525511 do výše 344.000 Kč
na realizaci projektu s názvem: „Rekonstrukce tenisových kurtů na víceúčelové hřiště s
umělým povrchem“,
1.4 Městu Hrádek na Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854
do výše 1.296.020 Kč na realizaci projektu s názvem: „Rekonstrukce sportovního areálu u
ZŠ T.G.M - Hrádek nad Nisou“,
1.5 FK Železný Brod, z.s., se sídlem nábřeží Obránců míru 881, Železný Brod, IČO: 60253606
do výše 540.298 Kč na realizaci projektu s názvem: „Modernizace tribuny a zábradlí“,
1.6 Libereckému tenisovému klubu z.s., se sídlem Fibichova 1377/8, Liberec, IČO: 44224087
do výše 2.580.000 Kč na realizaci projektu s názvem: Rekonstrukce a modernizace areálu
LTK Liberec,
1.7 Obci Všeň, se sídlem Všeň 10, Všeň, IČO: 00276278do výše 112.895 Kč na realizaci
projektu s názvem: „Multifunkční hřiště“,
1.8 Městu Hrádek na Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854
do výše 1.290.000 Kč na realizaci projektu s názvem: „Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ
T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou“,
1.9 Městu Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, IČO:
00263036, do výše 1.720.000 Kč na projekt s názvem: „Rekonstrukce školního
sportovního areálu u Sokolovny“,

2.

o neposkytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
2.1 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Huť, se sídlem Huť 200, Pěnčín - Huť, IČO:
60254971, do výše 3.082.000 Kč na projekt s názvem: „Modernizace časomíry pro požární
sport“,
2.2 Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, Turnov, IČO: 15045528, do
výše 500.000 Kč na projekt s názvem: „Výstavba beach volejbalových kurtů, sportovně
relaxační zóny a rekonstrukce antukových kurtů TJ Turnov“,
2.3 Městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, IČO: 00276227 do výše 880.000
Kč na realizaci projektu s názvem: „Výstavba multifunkčního hřiště v Turnově, část
Mašov“,
2.4 FC Nový Bor z.s., se sídlem Liberecká 68, Nový Bor, IČO: 65650077 do výše 100.000 Kč
na realizaci projektu s názvem: „Umělé zavlažování fotbalového hřiště v Novém Boru“,

schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, Individuální dotace 2022, sportovní
infrastruktura, které budou uzavřeny mezi Libereckým krajem a výše uvedenými subjekty
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
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2.

Termín: 31. 12. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2022.
Termín: 30. 11. 2022

USNESENÍ č. 504/22/ZK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Polevsko - oprava prasklého propustku na
silnici III/26320“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Polevsko - oprava prasklého propustku na silnici
III/26320“ č. OLP/4077/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Polevsko, se sídlem
Polevsko č. p. 152, 471 06 Polevsko, IČO: 00525405, na částku ve výši 380.167,23 Kč bez DPH, tj.
460.002,35 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy,
1. informovat o přijatém usnesení starostu Obce Polevsko,
2.

Termín: 25. 10. 2022
předložit Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Polevsko - oprava prasklého
propustku na silnici III/26320“ č. OLP/4077/2022 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 10. 2022

USNESENÍ č. 505/22/ZK
Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce
„Stezka pro chodce a cyklisty, Radvanec – Nový Bor a silnice III/26847 Radvanec – Nový Bor“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Stezka
pro chodce a cyklisty, Radvanec – Nový Bor a silnice III/26847 Radvanec – Nový Bor“ č.
OLP/4305/2022 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Radvanec, se sídlem Radvanec č.p. 75,
473 01 Nový Bor, IČO: 46750690
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení starostu Obce Radvanec,
Termín: 25. 10. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Smlouvu
o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Stezka pro
chodce a cyklisty, Radvanec – Nový Bor a silnice III/26847 Radvanec – Nový Bor“
č. OLP/4305/2022 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 10. 2022
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………………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

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

V Liberci dne 1. 11. 2022
Zpracovala Bc. Iveta Kavanová
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