Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 30. 1. 2018
Přítomno:

42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Ing. Radovan Vích, Ing. Petr Beitl, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Daniel David, Ing. Radka Loučková Kotasová

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.06 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných
zařízeních přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 41 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se omluvili Ing. Radovan Vích, Ing. Petr Beitl
a prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
2. (44) - Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje
Martin Půta sdělil, že dne 29. 1. 2018 byla na KÚ doručena rezignace Mgr. Jana Farského.
Poděkoval mu za jeho práci v zastupitelstvu a ocenil jeho ochotu vyřešit, že některá jednání
ve sněmovně a v zastupitelstvu probíhají současně. Dále pan hejtman uvedl, že náhradníkem
v souladu se zákonem je Mgr. Josef Horinka, starosta města Hrádek nad Nisou. Následně
ho vyzval k pultu.
Sdělil, že přečte text slibu člena zastupitelstva kraje a požádal všechny přítomné, aby povstali
a po dobu celého slavnostního aktu setrvali ve stoje. Požádal náhradníka, aby po přečtení
slibu složil slib – prohlášením slova „slibuji“.
"Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky."
Mgr. Josef Horinka složil slib prohlášením slova „slibuji“.
Dále uvedl, že náhradník obdrží Osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva Libereckého
kraje. Vše stvrdí svým podpisem do připravených archů na řečnickém stolu (arch pro předání
osvědčení a arch pro složení slibu).
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Martin Půta předal Mgr. Horinkovi Osvědčení a popřál mu.
Hejtman dále přítomným v rámci oficiální a slavnostní příležitosti sdělil,
že ve dnech 29. 1. a 30. 1. 2018 je v Libereckém kraji na návštěvě delegace Vinnycké
oblastní rady, kterou vede její předseda Anatolij Olijnik, poté mu předal slovo.
Anatolij Olijnik jménem ruské delegace pozdravil přítomné.
Martin Půta upozornil, že vzhledem k připomínkám k nefunkčnosti extranetu byl vypracován
písemný postup, jak se zachovat při pokračujících problémech.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
M. Půta sdělil k zápisu z 11. zasedání ZK dne 19. 12. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Ing. Vladimír Boháč a Ing. Jan Sviták. Zeptal se obou, zda zápis ověřili
a zda k němu mají nějaké připomínky. Připomínky nebyly, tímto byl zápis schválen.
3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a poprosil Ing. Dana Ramzera o zvolení náhradníka za stranu
ODS. Ing. Dan Ramzer navrhl MUDr. Víta Němečka.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 1/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi v složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
- Martin Brož (ANO 2011),
-

MUDr. Jan Mečl (ČSSD),
Jan Dvořák (KSČM),
MUDr. Vít Němeček (ODS),

-

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a sdělil, že za Ing. Radovana Vícha je navržena Bc. Martina
Sejkorová, DiS.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 2/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Ing. Eva Burešová (SLK),
-

Michal Kříž (ANO 2011),
Tomáš Hudec (ČSSD),

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM),
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. (2) Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Michael Canov a Ing. Radka Loučková Kotasová. Z důvodu
brzkého odchodu ze ZK se z funkce ověřovatele omluvil. Martin Půta navrhl náhradním
ověřovatelem Mgr. Daniela Davida.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 3/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- Ing. Radku Loučkovou Kotasovou,
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-

Mgr. Daniela Davida.

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
 Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi následující materiály
- odpověď Marka Pietera na dotazy Vladimíra Mastníka, vznesené na 11. ZK
dne 19. 12. 2017,
- dopis určený zastupitelům LK – doporučení k vyjmutí poskytnutých dotací z rozpočtu
EU, od Jana Novotného,
- oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje – Mgr. Jana Farského,
SLK,
- upravená příloha k programu č. 1.2 - k bodu č. 8.
6. (5) Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 19. 1. 2018 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 1. zasedání ZK
dne 30. 1. 2018.
Dne 25. 8. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- Bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. listopadu 2017 do 16. ledna
2018.
- Bod č. 10 – Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších –
oprava částky v usnesení.
- Bod č. 36 - Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní
korporace.
- Bod č. 38 - Převod movitého majetku, vybavení speciální výslechové místnosti,
na Českou republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.
- Bod č. 39 - Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci.
- Bod č. 40 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších
daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018.
- Bod č. 41 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 – Financování sociálních
služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí).
- Bod č. 42 - Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020.
 Body byly doplněny na základě projednání v RK dne 23. 1. 2018.
M. Půta konstatoval, že bod č. 39 - Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci, který se obvykle projednává v 15 hod. se bude projednávat
standardně v pořadí, jak bylo navrženo v programu, a to z důvodu nepřítomnosti navržené
kandidátky.
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Na základě jednání předsedů klubů ZLK konstatoval, že technicky se projednají body
dle pořadí v programu a bod č. 36 se bude projednávat jako poslední v pořadí, po přestávce,
potřebné pro přípravu tajné volby členů dozorčí rady do společnosti vnitřního dopravce,
pokud tedy jako orgán bude schválena. Nyní zde jsou 4 nominace na členy DR. Zeptal se,
zda zastupitelské kluby, které žádnou osobu nenominovaly, chtějí nominovat někoho nyní.
V případě nových nominací by se poupravily hlasovací lístky. Vnitřní dopravce je navržen
pod názvem Autobusy LK po vzoru Silnice LK.
Další nominace nebyly navrženy.
Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 19. 12. 2017

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za
od 29. listopadu 2017 do 16. ledna 2018

období

Martin Půta

8.

Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, Programu
č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře
hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II

Martin Půta

9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/18 –
úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 –
Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Liberec

Martin Půta

10.

Majetkoprávní operace –
v k.ú. Vítkovice v Krkonoších

Ing. Jitka Volfová

11.
1)

Majetkoprávní operace – darování
pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova

2)
3)

pozemků v k.ú. Svojkov
pozemků v k.ú. Hejnice

prodej

Martin Půta

pozemku

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku
v k.ú. Studenec u Horek (FAMA 2017/11/064)

Ing. Jitka Volfová

13.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová
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1)
2)

pozemků v
2017/11/024)
pozemku v
2017/11/027)

k.ú.

Zálesní

Lhota

(FAMA

k.ú.

Zálesní

Lhota

(FAMA

14.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou a v k.ú. Bedřichov
u Jablonce nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

15.

Majetkoprávní operace – přijetí daru - pozemku
v k.ú. Česká Lípa

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – prodej
pozemku v k.ú. Polevsko
pozemku v k.ú. Chlum u Dubé

Ing. Jitka Volfová

1)
2)
17.

Majetkoprávní operace – darování
v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu

pozemků

Ing. Jitka Volfová

18.

Majetkoprávní operace – prodej pozemku
a distribučního zařízení v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

19.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/18 –
úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí, dofinancování protidrogových
služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

20.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání
valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

21.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018,
navýšení výdajů v kapitole 926 08 - Dotační fond,
odbor životního prostředí a zemědělství; rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství
pro rok 2017

Jiří Löffelmann

22.

Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení
programu Podpora hospodaření v lesích pro rok
2018

Jiří Löffelmann

23.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
Potravinové bance Libereckého kraje, z.s., v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2018

Jiří Löffelmann

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/18 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti,
odbor životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann
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25.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018,
navýšení výdajů a úprava kapitol odboru životního
prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany
vod, 934 08 – Lesnický fond

Jiří Löffelmann

26.

Žádost o změnu projektu „Oprava místní
komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“
příjemce obec Dolní Řasnice

Jiří Löffelmann

27.

Žádost o změnu projektu „Obnova prostranství
a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice“ příjemce
obec Rynoltice

Jiří Löffelmann

28.

Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr,
p.o. – lokalita Lada“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

29.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/18 převod finančních prostředků z kapitoly 914 02 –
Působnosti,
odbor
regionálního
rozvoje
a evropských projektů do kapitoly 917 02 –
Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, zapojení očekávaných příjmů do rozpočtu
kraje
–
Smlouva
o
poskytnutí
dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – financování podnikatelského
inkubátoru v roce 2018

Ing. Radka Loučková
Kotasová

30.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení
programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2018

Petr Tulpa

31.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
Školství a mládež – podmínky a vyhlášení
programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3
Specifická primární prevence rizikového chování,
4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí
a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek
pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2018

Petr Tulpa

32.

Žádosti sportovních subjektů o zařazení dalších
sportů do programu Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019

Petr Tulpa

33.

Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020

Petr Tulpa

34.

Vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické
dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové
přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory DOPRAVA

Marek Pieter
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35.

Písemné informace

příslušní členové rady kraje
dle předložených písemných
informací

Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 12. 2017
do 9. 1. 2018
Stanovení základních náhrad za používání
silničních motorových vozidel a stravného včetně
stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování tuzemských cestovních náhrad
na rok 2018

Ing. Jitka Volfová

Informace o zahraničních pracovních cestách členů
Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 5.
– 30. 11. 2017
Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské
školy, základní školy, školní družiny a školní kluby,
stav k 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017
Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední
školy, stav k 30. 9. 2017

Martin Půta

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení
pro výkon ústavní - ochranné výchovy, o středisku
volného času a školském ubytovacím zařízení, stav
k 31. 10. 2017
Statistické výkazy v Libereckém kraji –
pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogická centra, stav k 30. 9. 2017

Petr Tulpa

h)

Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na
21.
a
22.
zasedání
rady
kraje
a na 29. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

i)

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018 ve věci
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu)
ve společnosti zajišťující veřejnou službu
v přepravě cestujících v autobusové dopravě“

Mgr. René Havlík

36.

Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje
formou obchodní korporace

Marek Pieter

37.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS
Kamenický Šenov, p.o. - navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

38.

Převod movitého majetku, vybavení speciální
výslechové místnosti, na Českou republiku Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Martin Půta

39.

Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci
projednání v 15 hodin

Martin Půta

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
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40.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého
kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje
2018

Ing. Jitka Volfová

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 –
Financování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu
kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor
sociálních věcí)

Mgr. Pavel Svoboda

42.

Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí
části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní
síť sociálních služeb Libereckého kraje na období
2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

43.

Náměty a připomínky

44.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. (6) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal usnesení RK, ZK a jednotlivých výboru
a neshledal žádná faktická pochybení.
Miroslav Kroutil, občan LK
 Vyjádřil se k usnesení č. 127/13/ZK, že je opět navrženo na odložení, již po třinácté
od roku 2013. Policie práci ukončila a věc je promlčená. Byla však promlčena již v době,
kdy ředitelovo trestní oznámení bylo policií v roce 2015 odevzdáno. Právníci KÚ
se zase asi vyznamenali. Možná ale věděli moc dobře, že jej podali až po pěti letech.
Sdělil, že kdyby měli zastupitelé v ruce toto trestní oznámení, i policejní odložení, mohli
by si v něm přečíst i jiný odstavec, než který přečetl minule ředitel Mgr. Havlík. Policie
sděluje ve svém odložení - vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem tedy nelze
Miroslavu Kroutilovi klást za vinu způsobenou škodu, kterou správce daně určil
Libereckému kraji v platebních výměrech, neboť sám Miroslav Kroutil nenese žádnou
vinu při vypracování chybné zadávací dokumentace. Ředitel Mgr. Havlík věděl moc
dobře, proč jej minule nepřečetl. Existují totiž zdrcující důkazy o tom, že již v roce 2010
právě on poukázal na chyby v zadávací dokumentaci a ihned, jak je zjistil, sdělil je přímo
hejtmanovi Eichlerovi a řediteli Tomášovi, a ti pak ustanovili pracovní skupinu,
9
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která měla za úkol prověřit, zda realizace projektu probíhá v souladu s předpisy, a kterou
vedl Mgr. Havlík. Ten si o své vlastní vůli vyžádal všechny důležité materiály, obdržel je,
prozkoumal se svými věrnými a 30. 6. 2010 v závěrečném protokolu skupiny stojí mimo
jiné - nebylo nezbytné poskytovatele dotace o zmíněných problémech při realizaci
projektu informovat, nejedná se o žádné zatajování důležitých informací
před poskytovatelem dotace či kontrolními orgány. Sdělil, že chápe, že tento odstavec
ředitel neodcitoval, přesto, že mohl a měl, jako správný hospodář. Následně s touto
skutečností seznámil soud a ten pak vydal rozsudek o neplatnosti ukončení pracovního
poměru. Z něho pak dle zákoníku práce vznikla náhrada mzdy a škoda
ve výši 1.250.000 Kč. Materiály jsou u něj dispozici. Sdělil, že se nepřidá k většině, která
páchá zlo. Doporučil neodkládat toto usnesení.
Martin Půta
 Poděkoval za informování o další části dokumentu, který LK nemá k dispozici, ani mít
nemůže. Jelikož v této věci nebyl nikdo z nich účastníkem, který o tom má být
vyrozuměn. Další dokumenty se mohou předčítat i v dalších měsících. Vedení kraje
zatím nenavrhlo jiný postup, zatím se bude vyčkávat na rozhodnutí Generálního
finančního ředitelství. Ve chvíli, kdy bude známa výše škody, pokud bude LK platit
odvod nebo penále, pak zasedne škodní komise a navrhne postup. Trestní oznámení byla
zatím Policií ČR vyřešena.
Mgr. René Havlík, ředitel KÚ
 Sdělil, že zde byl nařknut panem Kroutilem z toho, že byť mu byly známy informace,
tak je zatajil. Vyloučil to. Dále sdělil, že policejní orgán jasně říká, že pan Kroutil je vinen
v rámci trestní odpovědnosti. Co se týká pracovní skupiny, zabývající se jak projektem
IP I, tak úkolem Mgr. Havlíka bylo skupinu vést, koordinovat ji. Obsahovou stránku vedl
Mgr. Otta. Toto bylo také zadáno firmě CEP, a. s., Hradec Králové, která dělala odbornou
expertízu, šlo o nezávislý třetí pohled na věc. Byly respektovány závěry této expertízy.
Martin Půta
 Navrhl, pokud existuje od firmy CEP, a. s., expertíza z minulosti, aby byla poskytnuta
zastupitelům formou písemné informace a to do příštího zasedání ZK. Předložením tohoto
materiálu získají zastupitelé mnohem větší objem informací. Liberecký kraj by byl rád,
pokud by došlo ke konečnému rozhodnutí o výši případné sankce ze strany Generálního
finančního ředitelství. Nelíbí se mu, jak dlouho to trvá.
Mgr. René Havlík, ředitel KÚ
 Konstatoval, že pan Kroutil byl přijat do funkce hlavního manažera projektu IP I, bral
plnou odměnu za tuto činnost. Byl součástí všech komisí, které řešily přerozdělování
peněz a vybíraly jednotlivé účastníky projektu. V žádném zápise není uvedeno, že by pan
Kroutil vznesl jedinou námitku. V rozporu se zákonem vyplatil více jak 9 mil. Kč. Zde je
trestní zodpovědnost zcela nepochybná, neplnil si své povinnosti manažera projektu,
selhal.
Mgr. Jan Korytář
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Sdělil, že pan Kroutil dochází na jednání Zastupitelstva LK a vždy říká - nepřidáš
se k většině, páchá-li zlo. Pan Kroutil byl součástí jednání a pracovních skupin, tak tedy
sám říká, že se neřídí tím, co sám říká. Na zlo měl již dávno tedy upozornit.
Jeho vyjádření je nedůvěryhodné.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 4/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 127/13/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
-

383/14/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018
62/15/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
446/15/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

527/15/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
198/16/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

53/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018
149/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
151/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

154/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
193/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

253/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
255/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

305/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018
306/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
308/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

311/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,
312/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

-

340/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 9. 2018,

-

363/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 4. 2018,
379/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018,

a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 70/V/16/ZK, 42/16/ZK, 490/16/ZK, 15/17/ZK, 16/17/ZK,
52/17/ZK, 55/17/ZK, 56/17/ZK, 58/17/ZK, 81/17/ZK, 82/17/ZK, 106/17/ZK, 107/17/ZK,
139/17/ZK, 150/17/ZK, 152/17/ZK, 153/17/ZK, 190/17/ZK, 191/17/ZK, 192/17/ZK,
194/17/ZK, 195/17/ZK, 196/17/ZK, 236/17/ZK, 244/17/ZK, 245/17/ZK, 246/17/ZK,
247/17/ZK, 248/17/ZK, 249/17/ZK, 250/17/ZK, 251/17/ZK, 252/17/ZK, 254/17/ZK,
264/17/ZK, 266/17/ZK, 304/17/ZK, 307/17/ZK, 309/17/ZK, 310/17/ZK, 313/17/ZK,
335/17/ZK, 337/17/ZK, 378/17/ZK, 380/17/ZK, 381/17/ZK, 389/17/ZK, 396/17/ZK,
406/17/ZK, 424/17/ZK, 425/17/ZK, 427/17/ZK, 431/17/ZK, 432/17/ZK, 439/17/ZK,
440/17/ZK, 441/17/ZK, 442/17/ZK, 445/17/ZK, 450/17/ZK, 469/17/ZK, 470/17/ZK,
11
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471/17/ZK, 480/17/ZK, 481/17/ZK, 483/17/ZK, 484/17/ZK, 485/17/ZK, 486/17/ZK,
489/17/ZK, 491/17/ZK, 492/17/ZK, 495/17/ZK, 496/17/ZK, 497/17/ZK, 498/17/ZK,
499/17/ZK, 500/17/ZK, 501/17/ZK, 502/17/ZK,503/17/ZK, 504/17/ZK, 510/17/ZK,
511/17/ZK, 519/17/ZK, 520/17/ZK, 521/17/ZK, 522/17/ZK, 530/17/ZK, 532/17/ZK,
536/17/ZK, 541/17/ZK, 546/17/ZK, 547/17/ZK, 548/17/ZK, 551/17/ZK, 552/17/ZK,
555/17/ZK, 558/17/ZK, 561/17/ZK, 562/17/ZK, 563/17/ZK, 564/17/ZK, 565/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (7) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. listopadu 2017 do 16. ledna 2018
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Pavlína Nováková Hrabálková
 Vznesla dotaz, zda proběhly nějaké změny v jednacím řádu RK nebo ZK, jelikož
ze zápisu z jednání rady kraje dne 21. 12. 2017 zjistila, že proběhla tajná volba v bodu
č. 4 – Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Sever od 1. 1. 2018. Z jednacího řádu
vyplývá, že v zápise musí byt uvedeno, pokud není jednohlasně schválen materiál,
kdo a jak hlasoval.
Martin Půta
 Sdělil, že upravený způsob volby tajně v jednacím řádu rady kraje není obsažen. Rada
kraje se hlasováním rozhodla hlasovat v tomto bodu tajně, je to její právo. V zápise je
uveden výsledek hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 5/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 29. listopadu 2017 do 16. ledna 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 29. listopadu 2017 do 16. ledna 2018.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

36

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (8) Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
12
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 6/18/ZK
Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje
na činnost JPO II
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) podmínky a vyhlášení programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární
ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 15.345.788,18 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2) podmínky a vyhlášení programu č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 1 Požární ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 1.326.094,01 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádosti
o dotace,
3) podmínky a vyhlášení programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO
II, oblast podpory č. 1 Požární ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit vyhlášení programů č. 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Libereckého kraje a č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO
II z oblasti podpory č. 1 Požární ochrana, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace.
Termín: 02. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (9) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/18 – úprava specifických ukazatelů
kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál. Tento materiál byl projednán v Bezpečnostní radě LK
a byl doporučen. Na území LK jsou 2 spolky Českého červeného kříže. V případě zájmu
jsou výroční zprávy obou organizací k nahlédnutí u Mgr. Broulíka.
Diskuze

13
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Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Ve Výboru finančním tento bod prošel, ale v diskuzi se členové dotkli toho, že v rámci
rozdělování hospodářského výsledku se má pro ZZS nakoupit 10 nových zdravotnických
vozů. Myšlenka je, zda by jeden z 10 vyřazených vozů nebylo vhodné dát Českému
červenému kříži a ušetřit tak 250.000 Kč Libereckému kraji.
Martin Půta
 Konstatoval, že na Bezpečnostní radě se o této věci jednalo. Možnost se zvažovala,
ale ředitel ZZS konstatoval, že vozy, které se vyřazují ze záchranky, jsou ve stavu obtížně
využitelném pro někoho dalšího. Sdělil, že věc bere na vědomí a požádá ředitele
o oslovení spolku ČČK v případě vyřazování majetku.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 7/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/18 – úprava specifických ukazatelů
kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/18, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje ve výši 250.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 250.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 250.000 Kč jako účelová dotace
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, IČO 00426091, se sídlem
Palachova 504/7, 460 01 Liberec, na úhradu nákladů na pořízení sanitního vozu
pro potřeby Záchranného týmu Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec
zařazeného do IZS,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 250.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Liberec, IČO 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec, na úhradu nákladů
na pořízení sanitního vozu pro potřeby Záchranného týmu Oblastního spolku Českého
červeného kříže Liberec zařazeného do IZS,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/14/2018 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu na úhradu
nákladů na pořízení sanitního vozu pro potřeby Záchranného týmu Oblastního spolku
Českého červeného kříže Liberec zařazeného do IZS, uzavírané mezi Libereckým krajem
a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, IČO 00426091, se sídlem Palachova
504/7, 460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2018.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

14

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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11. (10) Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Vladimír Mastník
 Ohlásil střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 8/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vítkovice v Krkonoších
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p.p.č. 3086 o výměře 152 m2, nově označené jako p.p.č. 3086/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1122-168/2017,
ze dne 27. 6. 2017, nacházející se v k.ú. Vítkovice v Krkonoších, obec Vítkovice, a evidované
na listu vlastnictví č. 291 u Katastrálního pracoviště Semily, panu
za kupní cenu
ve výši 60.800 Kč (slovy šedesát tisíc osm set korun českých), jedná se o travnatý břeh,
který sousedí s pozemkem ve vlastnictví kupujícího. Dotčený pozemek se nachází se mimo
těleso komunikace II/286 a pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje je nepotřebný
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

39

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

12. (11) Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova
2)
pozemků v k.ú. Svojkov
3)
pozemků v k.ú. Hejnice
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 9/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemku v k.ú. Kunratice u Cvikova
2)
pozemků v k.ú. Svojkov
15

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

3)
pozemků v k.ú. Hejnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování p.p.č. 3174/2 o výměře 9570 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Kunratice u Cvikova, obci Kunratice u Cvikova, evidovaným na listu vlastnictví č. 383
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obci
Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u Cvikova,
IČO 00524301, hodnota daru dle účetní evidence činí 191.400 Kč (slovy: sto devadesát
jedna tisíc čtyři sta korun českých), pozemek bude využit pro vybudování akce
„Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) z obce Kundratice u Cvikova do Drnovce“,
2. darování části p.p.č. 1009/1 o výměře 1978 m2, nově označené jako p.p.č. 1009/18,
ostatní plocha, ostatní komunikace, části p.p.č. 1009/1 o výměře 141 m2, nově označené
jako p.p.č. 1009/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 657-27/2017 ze dne 10. 10. 2017, v katastrálním území Svojkov, obci Svojkov,
evidované na listu vlastnictví č. 206 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, obci Svojkov, se sídlem Svojkov 12, 471 53 Svojkov,
IČO 00831689, hodnota daru dle účetní evidence činí 42.380 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc
tři sta osmdesát korun českých), na výše uvedených pozemcích se nachází stavba
chodníku,
3. darování části p. p. č. 1268/1, nově označené dle GP č. 1613-1/2016 jako p. p. č. 1268/6
o výměře 146 m2, 1268/7 (139 m2), 1268/8 (16 m2), 1268/9 (134 m2), 1268/10 (84 m2),
1268/11 (517 m2), 1268/12 (228 m2), 1268/13 (33 m2), 1268/14 (190 m2),1268/15
(4 m2), 1268/16 (203 m2), 1268/17 (256 m2), 1268/18 (157 m2), 1268/19 (157 m2),
1268/20 (61 m2), 1268/21 (266 m2), 1268/22 (272 m2), 1268/23 (63 m2) a 1268/24 (125
m2), v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, části p. p. č. 1313/1, nově označené dle GP
č. 1614-1/2016 jako p. p. č. 1313/4 o výměře 216 m2, 1313/5 (194 m2), 1313/6 (52 m2)
a 1313/7 (49 m2), v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, části p. p. č. 1313/2, nově označené
dle GP č. 1614-1/2016 jako p. p. č. 1313/8 o výměře 717 m2 a 1313/9 (226 m2)
v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, části p. p. č. 1249/2, nově označené dle GP 1615-1/2016
jako p. p. č. 1249/4 o výměře 648 m2 a 1249/5 (220 m2), v k. ú. Hejnice, obec Hejnice,
části p. p. č. 1321/5, nově označená dle GP č. 1615-1/2016 jako p. p. č. 1321/9 o výměře
129 m2 v k. ú. Hejnice, obec Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 479
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, městu Hejnice,
se sídlem Nádražní 521, 463 62 Hejnice, IČO 00262803, hodnota daru dle účetní
evidence činí 269.598 Kč (slovy dvě stě šedesát devět tisíc pět set devadesát osm korun
českých), jedná se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví obce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (12) Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Studenec u Horek (FAMA
2017/11/064)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
16
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Představila projednávaný materiál.

Diskuze
Mgr. Jiří Ulvr
 Ohlásil střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 10/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Studenec u Horek (FAMA 2017/11/064)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p.p.č. 1357/13 o výměře 87 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Studenec u Horek, obci Studenec, evidovaným na listu vlastnictví č. 1190 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 4.350 Kč (slovy čtyři
tisíce tři sta padesát korun českých), předmětný pozemek je dotčen stavbou Silnice
II/293, rekonstrukce úseku Studenec - Horka, 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

14. (13) Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/024)
2)
pozemku v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/027)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Jiří Ulvr
 Ohlásil střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 11/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/024)
17

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

2)
pozemku v k.ú. Zálesní Lhota (FAMA 2017/11/027)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
-p.p.č. 1286/6 o výměře 292 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 1292/5 o výměře 1425 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 1293/16 o výměře 729 m2, ostatní plocha, silnice,
-p.p.č. 1293/17 o výměře 2076 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Zálesní Lhota a obci Studenec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 37 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/6
představující částku 85.183 Kč (slovy osmdesát pět tisíc sto osmdesát tři korun
českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti 2/3
představující částku 340.734 Kč (slovy: tři sta čtyřicet tisíc sedm set třicet čtyři
korun českých) z kupní ceny,
podíl
o velikosti 1/6 představující částku 85.183 Kč (slovy osmdesát pět tisíc sto osmdesát
tři korun českých)z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu
ve výši 511.100 Kč (slovy pět set jedenáct tisíc sto korun českých),

2.

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
a) koupi
- p.p.č. 1315/7, ostatní plocha, způsob využití silnice, v katastrálním území Zálesní
Lhota, obci Studenec, evidované na listu vlastnictví č. 266 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od ZETKA Strážník a.s., se
sídlem Studenec 332, 512 33 Studenec, IČO 25945084, za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 33.500 Kč (slovy třicet tři tisíc pět set korun českých),

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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (14) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
a v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
18
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 12/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
a v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod
- části p.p.č. 1002/2 označené jako díl „a“ o výměře 43 m2, nově sloučené do p.p.č. 1403,
ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1211-1/2016
ze dne 27. 1. 2016, v katastrálním území Janov nad Nisou, obci Janov nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
- části p.p.č. 1008/1 označené jako díl „a“ o výměře 12 m2, nově sloučené do p.p.č. 1403,
ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1212-1/2016
ze dne 27. 1. 2016, v katastrálním území Janov nad Nisou, obci Janov nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
- části p.p.č. 1219 označená jako díl „a“ o výměře 26 m2, nově sloučené do p.p.č. 1403,
ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1203-1/2016
ze dne 14. 1. 2016, v katastrálním území Janov nad Nisou, obci Janov nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
- části p.p.č. 44/3 označená jako díl „b+a“ o výměře 346 m2, nově sloučená
do p.p.č. 761, ostatní plocha, silnice, vymezená geometrickým plánem č. 1142-1/2016
ze dne 21. 1. 2016, v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obci
Bedřichov, evidované na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR – Lesy České republiky, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO 42196451,
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 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec
nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

16. (15) Majetkoprávní operace – přijetí daru - pozemku v k.ú. Česká Lípa
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 13/18/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru - pozemku v k.ú. Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru p.p.č. 759/2 o výměře 41 m2, trvalý travní porost, nacházející se v k.ú. Česká
Lípa, obec Česká Lípa, a evidované na listu vlastnictví č. 12541 u Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, od
pozemek přiléhá
k silničnímu pozemku (ev.č. II/262),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (16) Majetkoprávní operace – prodej
1)
pozemku v k.ú. Polevsko
2)
pozemku v k.ú. Chlum u Dubé
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 14/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1)
pozemku v k.ú. Polevsko
2)
pozemku v k.ú. Chlum u Dubé
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) prodej části p.p.č. 836/1 o výměře 126 m2, nově označené jako p.p.č. 836/27, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 658-97/2017
ze dne 23. 6. 2017, nacházející se v k.ú. Polevsko, obec Polevsko, a evidované na listu
vlastnictví č. 312 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za kupní cenu ve výši 31.500 Kč (slovy: třicet jedna tisíc pět set korun
20
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českých), na této části pozemku se nachází původní historické schodiště do domu
a obvodový plot s částí zahrady ve vlastnictví kupujícího,
2) prodej části p.p.č. 2010/36 o výměře 65 m2, nově označené jako p.p.č. 2010/45, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 252-31/2016
ze dne 27. 5. 2016, nacházející se v k.ú. Chlum u Dubé, obec Chlum, a evidované na listu
vlastnictví č. 198 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Chlum, se sídlem Chlum
95, 472 01 Doksy, IČO 00483362, za kupní cenu ve výši 1.365 Kč (slovy jeden tisíc tři
sta šedesát pět korun českých), na pozemku se nachází zatravněný svah a část
oploceného hřiště
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (17) Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 15/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 2180/8 (původně 2180) o výměře 259 m2, nově označené jako
p.p.č. 2180/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a části p.p.č. 2180/8
(původně 2180) o výměře 186 m2, nově označené jako p.p.č. 2180/6, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace vymezených geometrickým plánem č. 468-163/2008
ze dne 17. 8. 2009, nacházející se v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, obec Skuhrov,
a evidované na listu vlastnictví č. 329 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obci
Skuhrov, se sídlem Huntířov 63, Skuhrov, 468 22 Železný Brod, IČO 00262561, hodnota
daru dle účetní evidence činí 8.900 Kč (slovy osm tisíc devět set korun českých), pozemky
jsou zastavěné stavbou chodníku ve vlastnictví obce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

21

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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19. (18) Majetkoprávní operace – prodej pozemku a distribučního zařízení
v k.ú. Kamenický Šenov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 16/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku a distribučního zařízení v k.ú. Kamenický
Šenov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej
a) st.p.č. 192/3 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, tech. vyb. nacházející se v k.ú. Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov,
a evidované na listu vlastnictví č. 67 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č. 529-17004 ze dne 30. 9. 2017, vypracovaným
Ing. Alešem Vackem, ve výši 330.000 Kč (slovy tři sta třicet tisíc korun českých),
b) energetického zařízení, resp. elektrické stanice CL_0750 Kamenický Šenov – Sklářská
škola skládající se ze 4 elektrokobek (01 CL 0866 Crystalex Palda; T1; 04 CL 1001 Lidická,
T2) včetně konstrukce kobek, rozvaděče RD2-V9 (nn) a transformátoru TM400 kVa 35/0,4
kV, umístěných v budově bez čp/če, tech. vyb., která je součástí st.p.č. 192/3, nacházející
se v k.ú. Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov, za cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 150/14/2017 ze dne 19. 2. 2017, vypracovaným Ing. Lubomírem
Mazánkem, ve výši 409.800 Kč (slovy čtyři sta devět tisíc osm set korun českých), korporaci
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČO 24729035
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (19) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/18 – úpravy v kapitole 917 05 –
Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
22
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Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 19, 28, 41 a 42 a přijal k nim
kladné stanovisko.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 17/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého
kraje na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 3.800.000,00 Kč, a to
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 3.800.000 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Advaita, z. ú. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 – ostatní
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 2.035.000 Kč,
c)

navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Most k naději, z. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 neinvestiční transfery spolkům ve výši 1.415.000 Kč,
d) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Laxus z. ú. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 - ostatní
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 300.000 Kč,
e) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, Maják o. p. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím ve výši 50.000 Kč;
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018 v režimu služby obecného
hospodářského zájmu
a) příjemci Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 1.985.000 Kč, z toho na
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 373.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 448.000 Kč,
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.164.000 Kč;
b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 1.395.000 Kč, z toho na
-Kontaktní centra pod číslem registrace 1229581 ve výši 445.000 Kč,
-Kontaktní centra pod číslem registrace 3801846 ve výši 400.000 Kč,
-Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 550.000 Kč,
c) příjemci Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487,
ve výši 300.000 Kč, na
-Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 300.000 Kč;
2) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018
23
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a)

příjemci Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 50.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 5 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů
činí 71,43%,
b) příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487,
ve výši 50.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 100 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů
činí 13,09%,
c)

příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným
výstupem projektu je realizace 48 vzdělávacích besed, podíl dotace z celkových
způsobilých výdajů činí 1,13%,
schvaluje
a) vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského
zájmu,
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby
prevence a snižování rizik Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 27. 02. 2018
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.
Termín: 15. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (20) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil předložený materiál.
Martin Půta doplnil, že jména zástupců nejsou k dispozici, ale jsou
zde stanovy, ve kterých je psáno, že se má podpořit ten, koho zástupce Liberce navrhne.
Sdělil, že tak tedy učiní a bude také hlasovat ve věci rozhodnutí ve změnách stanov,
v souvislosti se změnou předmětu podnikání tak, jak bude navrženo, tzn., pro předložený
návrh. Nyní není potřeba jména mít, jelikož ze stanov vyplývá, že kdo nehlasuje pro návrh
akcionáře na jeho zástupce, tak pak platí pokutu. Počká se na pokračování Zastupitelstva
města Liberec a na návrhy, které budou na valné hromadě předloženy.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 18/18/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo 460 63, která se uskuteční dne 9. 2. 2018,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec
I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 9. 2. 2018
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 9. 2. 2018 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval
pro navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 09. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (21) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů
v kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství;
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství
pro rok 2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 21 – 27 projednal a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 19/18/ZK
25

Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole
926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství; rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství pro rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
7.555.560,65 Kč,
2.

navyšují výdaje kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí
a zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 7.555.560,65 Kč; v tom
a) Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty – nespecifikované rezervy
programu ve výši 66.552,84 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné
výši 1.398.481,50 Kč,
b) Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – nespecifikované rezervy programu
ve výši 11.490,11 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 2.688.968 Kč,
c)

Program 8.3 Podpora včelařství – nespecifikované rezervy programu
ve výši 13.236,20 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.312.609 Kč,
d) Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství – nespecifikované rezervy programu ve výši 967 Kč, jmenovité
projekty/akce v souhrnné výši 263.256 Kč,
e)

Program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů – nespecifikované rezervy programu
ve výši 324.314 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 1.475.686 Kč,
3. navyšují a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora
včelařství ve výši 1.312.609 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
II) 1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství v úhrnném objemu 1.312.609
Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2017 - 30. 9. 2018
do výše
Dotace
do výše v
Kč /
podíl
Název
Datum
dotace z
žadatele / narození (IČ) /
Závazné výstupy
Č.
Název / účel projektu
celkovýc
právní adresa bydliště
projektu
h
forma (sídlo žadatele)
způsobilý
ch
výdajů v
%
1
Rozšíření a
nástavkový úl - ks 12 938
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zkvalitnění stavu
včelstev
2

3

4

3
70,00

Nové úly ve Vlčetíně nástavkový
polystyrenový úl ks - 4

13 880

Založení nového
chovu včel v oblasti
Lestkova

úlová sestava - ks 6; včelstvo - ks - 6

25 018

Bláhovy včely U
Dračí Sluje

včelí úl - ks - 5;
včelstvo - ks - 5

70,00

70,00
28 700
70,00

5

6

Rekonstrukce včelínu rekonstrukce včelínu
a modernizace úlů
- ks - 1; varroa dno ks - 8
Začínající včelař
Brodský

včelstvo - ks - 2

14 702
70,00
9 100
69,00

7

8

9 Český
včelařský
institut
z.ú., ústav
10

11

Zavčelení oblasti
Dobré Vody a
přilehlého okolí

zateplený
nástavkový úl - ks 3; včelstvo - ks - 3

12 337

Podpora včelařství

včelařské stanoviště
- ks - 1; nástavkový
úl - ks - 5; včelstvo ks - 5

25 053

zateplený
nástavkový úl - ks 10; inseminovaná
matka - ks - 1;
oddělek + matka F1
- ks - 10
Zavčelení
úl - ks - 4; oddělek zahrádkářské kolonie ks - 3
a širokého okolí
Winterovy ulice v
Liberci.
Rozšíření chovu včel včelstvo - ks - 3;
nástavkový úl - ks 3

37 000

06025951
Včelstva pro školící
Budovcova
středisko
938/7,
460 01 Liberec

27

70,00

70,00

49,33

8 252
29,90
15 400
69,97
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12

13

14

Rozšíření a obnova
včelích úlů na
stanovišti Bratříkov
105
Podpora začínajícího
včelaře v Pelíkovicích
u Rychnova

nástavkový úl - ks 5

9 555
69,36

včelstvo - ks - 5;
nástavkový úl - ks 5

27 768

Modernizace včelnice nástavkový úl - ks 4

11 800

70,00

69,98
15

Založení domácího
chovu včel

nástavkový úl - ks 3; včelstvo - ks - 3

13 552
70,00

16

Obnova starých úlů

nástavkový úl - ks 4

10 000
46,51

17

Stavba včelína s
možností apiterapie

včelín - ks - 1

37 950
30,00

18

19 Ing.
02173808
Tomáš
Moravec,
FOP
20
21

22

Založení nového
nástavkový úl - ks chovu včel Víchová č. 5; včelstvo - ks - 5
p. 120

27 195

Rozšíření chovu
matek

Přelarvovací lupa ks - 1; oplodňovací
úlek - ks - 100

33 800

Podpora začínajícího nástavkový úl - ks včelaře
8; včelstvo - ks - 5;
oddělek - ks - 3
Úprava a rozšíření
úlová sestava - ks stanoviště Pod
2; rekonstrukce
Skalkou 196
včelínu - ks - 1;
přístavek - ks - 1
Nákup 9x Úl
nástavkový úl - ks nástavkový zateplený 9
na 11 rámků komplet

28 925

28

70,00

63,41

65,00
23 380
70,00
13 801
49,64
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24
25

26

27

Podpora začínajícího včelstvo - ks - 10;
včelaře v Dalešicích nástavkový úl - ks 10

39 703

Výměna starých
nevyhovujících úlů

19 264

nástavkový úl - ks 6

Posílení zavčelení
oblasti Šimonovic

nástavkový úl
včetně varroa dna ks - 4; oddělek - ks 4
Posílení zavčelení v nástavkový úl
oblasti Andělské Hory včetně varroa dna u Chrastavy
ks - 7; oddělek - ks 4
Podpora začínajícího nástavkový úl - ks včelaře
4

67,68

70,00
13 835
50,00
10 350
30,00
10 500
50,00

28
29

30
31

32

33

34

Rozšíření včelstev v
Poniklé
Rozšíření a
zkvalitnění chovu
včel v oblasti
Kocourov
Začínám včelařit v
Loučkách
Včelařství Lukeš

Langstroth 2/3,
sestava Lang set - ks
- 12
nástavkový úl s
varroa dnem - ks - 2;
oddělek - ks - 2;
podstavec pod úly ks - 1
nástavkový úl - ks 8; včelstvo - ks - 8

nástavkový úl - ks 4; včelstvo - ks - 3;
materiál včeln. - ks 1
Podpora začínajícího nástavkový úl - ks včelaře a zlepšení
9; plemenáč - ks - 3
podmínek pro včelí
pastvu
Rozšíření chovu včel pojízdný včelín s 24
na stávající včelnici a úly - ks - 1;
pořízení pojízdného rekonstrukce
včelína včetně jeho
pojízdného včelína rekonstrukce
ks - 1; včelí matka ks - 3; včelstvo - ks 4
Modernizace
nástavkový úl - ks včelařství
10; včelí matka - ks
- 16
29

30 300
69,98
8 600
69,71
24 215
70,00
25 000
48,95
19 757
70,00
40 000
43,36

39 035
70,00
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35

36

37

APIDOMEK –
dřevěný včelín pro
rozvoj včelích
oddělků
Včelnice Mokřiny
2020
Začíná včelařit celá
rodina

dřevěný včelín - ks 1; nástavkový úl - ks
- 6; oddělek - ks - 6

40 000

včelstvo - ks - 3;
oddělek - ks - 6;
nástavkový úl - ks 10
nástavkový úl - ks 5

40 000

35,78

61,21
12 000
49,19

38

39

Koupě a rekonstrukce zakoupení a
včelína
rekonstr. včelínu ks - 1; nástavkový úl
- ks - 10; oddělek ks - 3
Zlepšení stavu
nástavkový úl - ks včelstev
6

40 000
48,74
22 764
70,00

40

Včelí zahrada

nástavkový úl - ks 5; oddělek - ks - 5

28 983
70,00

41

42

43

44

45

46

Rozšíření chovu včel nástavkový úl - ks v oblasti začínajícím 4
včelařem

11 058

Podpora začínajícího nástavkový úl - ks včelaře s produkcí bio 9; včelstvo - ks - 9
medu

40 000

Obnova zařízení pro nástavkový úl - ks včelaření ve Žďárku u 6
Hodkovic n.M.

18 422

Zkvalitnění chovu
včel

nástavkový úl - ks 3; inseminovaná
matka - ks - 2

18 500

nástavkový úl - ks 8

12 480

Rozšíření počtu
včelstev v lokalitě
letiště Lada u Česká
Lípy
Rozšíření a obnova
30

70,00

68,97

70,00

69,52

60,00
nástavkový úl - ks -

40 000
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včelnice v
Dětřichovci

47

48

49

50
51

52

16; šestioplodňáček
- ks - 4

56,50

Zřízení nové včelnice včelín - ks - 1;
začínajícím včelařem oddělek - ks - 3;
nástavkový úl - ks 7
Pořízení šesti včelstev včelstvo - ks - 6;
- začínající včelař
nástavkový úl - ks 6

40 000

Podpora začínajících nástavkový úl - ks včelařů - Oldřichov v 3; včelstvo - ks - 3
Hájích

10 289

Založení chovu včel - nástavkový úl - ks Brno
2; oddělek - ks - 2

9 500

Zkvalitnění,
stabilizace a rozšíření
chovu na stanovišti
včelstev v
katastrálním území
Chlum pod Táborem
Prevence nemocí včel
pořízením nových úlů

nástavkový
zateplený úl - ks - 1;
úlová váha - ks - 1

nástavkový úl - ks 8

24,98
31 690
70,00

70,00

67,04
13 020
70,00

21 877
70,00

53

Vznik nové včelnice
ve Fojtce, Veverčí
191

nástavkový úl - ks 6; oddělek - ks - 6;
stojan na 2 úly - ks 3

29 568

54

Včely na Kadeřavci

nástavkový úl - ks 4; oddělek - ks - 4

17 726

55 Vladimír 48275514
Davídek,
zem.
podn.
56

Zlepšení manipulace
při ošetřování
včelstev a oprava
kočovného vozu
Zavčelení Albrechtic
u Frýdlantu

varroa dna - ks - 15;
oprava kočovného
včelína - ks - 1
nástavkový úl - ks 5; včelstvo - ks - 5

70,00

70,00
10 100
69,66
24 080
70,00

57

Začínající včelař
Šimon Volek 31

nástavkový úl - ks 6; včelstvo - ks - 3

19 887
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podpora včelařství v
obci
Rekonstrukce
kočovného včelína
Miloš Zástěra 2017

58

2.

Č
.

2

3
4

5
6

7
8

3.

rekonstrukce
kočovného vozu - ks
-1

40 000
41,15

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

Název
žadatele /
právní forma

1

70,00

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

Název / účel
projektu

Závazné výstupy Dotace
projektu
do výše v
Kč

Zlepšení
nástavkový úl - ks
opylovací služby - 3; včelí matka včelstev
ks - 2; včelstvo ks - 1; včelín - ks
-1
Založení
nástavkový úl - ks
včelnice
- 4; stojan na úly ks - 2

0,00

Začínající včelař nástavkový úl - ks
Vlastiboř
- 3; oddělek - ks 2
Pořízení
nástavkový úl - ks
základního
- 6; oddělek - ks včelařského
4
vybavení
Začínající včelař nástavkový úl - ks
s 8 včelstvy
- 8; včelstvo - ks 8
Podpora
nástavkový úl - ks
včelařství
- 6; včelstvo - ks 4

0,00

Založení malé včelstvo - ks - 30;
rodinné včelnice nástavkový úl - ks
- 30
Nízká opylovací oddělek - ks - 32
schopnost včel v
oblasti
Troskovice,
Tachov

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu
32
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z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora
včelařství, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé
pro další hodnocení
Název
žadatele /
č.
právní
forma
1 Arlanda,
s.r.o.
2

3

4

5

6

7

Datum narození
(IČ) / adresa
Název / účel
bydliště (sídlo
projektu
žadatele)
28361865
Založení chovu včel
Šlejnická 2018, v Horním
160 00 Praha 6
Polubném
Rozvoj včelařství
na Cvikovsku

Odůvodnění

Administrativní nesoulad Nedoručena elektronická
forma žádosti.
Výhradně nezpůsobilé
výdaje - Byla prováděna
mimořádná veterinární
opatření (mor včelího
plodu) a v roce 2011
čerpány náhrady od státu
v rozsahu 35 včelstev.
Nyní včelař začíná
s odstupem včelařit. Byla
by poskytnuta dotace na
již jednou podpořené
položky.
Podpora opylování Administrativní nesoulad v rámci
Nedoručena elektronická
mikroregionu Tábor forma žádosti. Chybí
a na Stružinecku
čestné prohlášení
spojená s
k podpoře v režimu de
malovýrobou medu minimis a kopie dokladu o
zřízení účtu.
Chov včel
Administrativní nesoulad Chybí doklad o zřízení
účtu.
Modernizace
včelnice

Administrativní nesoulad Chybí doklad o zřízení
účtu a záznam o léčení
včelstev není potvrzen.
Založení chovu včel Administrativní nesoulad - Luhov
Chybí podrobný
položkový rozpočet. Z
žádosti nelze např. zjistit
cenu jednoho včelstva.
Včelař Josef Horák Administrativní nesoulad Nedoručena elektronická
forma žádosti.
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8

Včelín Maxov

Administrativní nesoulad Mimo čestného prohlášení
a nepotvrzeného záznamu
o léčení chybí všechny
povinné přílohy.

9

Prevence nemocí
včel výměnou úlů

Administrativní nesoulad Nedoručena elektronická
forma žádosti.

1
0

Rozšíření rodinné
farmy o včelařský
chov - Sosnová

1
1

podpora včelařství

1
2

Rozvoj včelařství v
Libereckém kraji se
zaměřením na chov
matek

1
3

Úly Lada v
Podještědí

1
4

Podpora včelařství

1
5

Prevence nemocí a
rozšíření chovu včel

Administrativní nesoulad Chybí čestné prohlášení
k podpoře v režimu de
minimis.
Administrativní nesoulad Chybí vlastní podíl,
textová část popisu
projektu, doklad o zřízení
účtu a záznam o léčení.
Administrativní nesoulad Nedoručena elektronická
verze žádosti, chybí
doklad o zřízení účtu a
obě čestná prohlášení.
Administrativní nesoulad Chybí doklad o zřízení
účtu.
Administrativní nesoulad Chybí vlastní podíl,
textová část popisu
projektu včetně
položkového rozpočtu,
doklad o zřízení účtu a
čestné prohlášení
k podpoře v režimu de
minimis.
Administrativní nesoulad Chybí textová část včetně
položkového rozpočtu.

1
6

Rozšíření počtu úlů Administrativní nesoulad Chybí doklad o zřízení
účtu a záznam o léčení
včelstev.
Obnova stávajících Administrativní nesoulad včelstev a
Chybí textová část popisu
včelařského
projektu včetně
vybavení
položkového rozpočtu a
doklad o zřízení účtu.

1
7
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1
8

Založení nového
včelařského chovu
v obci Nový Bor Pihel

Administrativní nesoulad Chybí čestné prohlášení
k podpoře v režimu de
minimis.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
8.3 Podpora včelařství, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 28. 02. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 k podpisu,

3.

Termín: 31. 05. 2018
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 28. 02. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (22) Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření
v lesích pro rok 2018
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 20/18/ZK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích
pro rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I. program Podpora hospodaření v lesích Lesnického fondu Libereckého kraje,
II. podmínky a vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích Lesnického fondu
Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 4.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
35
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Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích k předkládání
žádostí o dotace.
Termín: 01. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (23) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Potravinové bance Libereckého kraje,
z.s., v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 21/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z.s.,
v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2018 max. do výše 220.000 Kč Potravinové bance Libereckého kraje,
z.s., na projekt „Potravinová banka Libereckého kraje“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a Potravinovou bankou
Libereckého kraje, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec 6, IČ 22714154, na projekt
„Potravinová banka Libereckého kraje“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje,
řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvu o poskytnutí
dotace k podpisu.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (24) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů
v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
36
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 22/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/18 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 - navýšení výdajů v kapitole
914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 2/18, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.861.630,90 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 2.861.630,90 Kč; v tom
a)

dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový ukazatel Likvidace odpadů Dubá –
projekt Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB v obci Dubá – Nový
Bernštejn – sanace staré ekologické zátěže – ve výši 2.686.730,90 Kč,
b) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady, rozpisový ukazatel Výstupy dle nového POH
LK (Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje) – smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/4022/2017 – Audit produkce a nakládání s vybranými
biologicky rozložitelnými odpady v Libereckém kraji – ve výši 124.900 Kč,
c) dílčí ukazatel Pořizování a správa dat – smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/2361/2017 – Gamifikace Atlasu životního prostředí v Libereckém kraji –
ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (25) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů
a úprava kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany
vod, 934 08 – Lesnický fond
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
37
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USNESENÍ č. 23/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů a úprava
kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany vod, 934 08 –
Lesnický fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/18, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých
prostředků
na
bankovních
účtech
kraje
o
celkovou
částku 52.379.702,53 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 47.381.831,09; v tom
a)

Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów – rezervy kapitálových výdajů ve výši 486,80 Kč, jmenovité projekty/akce
v souhrnné výši 162.153,70 Kč,
b) Finanční rezerva Fondu ochrany vod Libereckého kraje – nespecifikované rezervy
ve výši 10.000.000 Kč,
c) Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – rezervy kapitálových výdajů
ve výši 3.000.000 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 400.000 Kč,

3.

d) Program
vodohospodářských
akcí
–
rezervy
kapitálových
výdajů
ve
výši
32.345.992,70
Kč,
jmenovité
projekty/akce
v
souhrnné
výši 1.473.197,89 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí
a zemědělství, v rozpočtu kraje 2018 o celkovou částku 4.997.871,44 Kč, v tom
a)

4.

Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích – nespecifikované rezervy
ve výši 3.074.391,44 Kč, jmenovité projekty/ akce v souhrnné výši 39.760 Kč,

b) Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích – nespecifikované rezervy
programu ve výši 1.883.720 Kč,
snižují výdaje v kapitole 934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí
a zemědělství – nespecifikované rezervy Programu pro poskytování dotací
na hospodaření v lesích o částku 1.800.000 Kč,

5.

snižují výdaje v kapitole 934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí
a zemědělství – nespecifikované rezervy programu Podpora zmírnění následků sucha
v lesích o částku 1.883.720 Kč,
6. zvyšují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod – rezervy kapitálových výdajů
Programu vodohospodářských akcí o částku 3.683.720 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

38

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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27. (26) Žádost o změnu projektu „Oprava místní komunikace na p.č. 1892/3 a 2548/1,
Dolní Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Jan Dvořák
 Sdělil, že důvodem žádosti o změnu projektu je neznalost pana starosty, který nevěděl,
jakým způsobem zažádat.
Jiří Lőffelmann
 Uvedl, že vychází z toho, že důvodem, uvedeném v materiálu je, že reagovala pouze
jedna firma s nabídkou technologie opravy, která nebyla pro obec akceptovatelná.
S odborem regionálního rozvoje je dohodnuto, že bude snaha panu starostovi vysvětlit
tyto podmínky a kritéria tak, aby příště nemusel žádat o prodloužení termínu.
Martin Půta
 Konstatoval, že pan starosta funguje jako neuvolněný starosta a doporučil panu
Dvořákovi, aby ho telefonicky kontaktoval a prodiskutoval s ním tyto záležitosti.
Doporučil panu Dvořákovi, aby nečinil taková prohlášení.
Jan Dvořák
 Uvedl, že vyjádření ke starostovi nebylo myšleno ve zlém. Těmto lidem se musí pomáhat.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 24/18/ZK
Žádost o změnu projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní
Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Dolní Řasnice o změnu v projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3
a 2548/1, Dolní Řasnice“,
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8. 2017 v části termín realizace projektu „Oprava místní
komunikace na p.č. 1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice, č.p. 153,
463 67 Dolní Řasnice, IČ 00262757, z původního termínu realizace 1. 6. 2017– 31. 10. 2017
na nový termín realizace 1. 6. 2017 – 31. 8. 2018
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Dolní Řasnice o schválení
změny v projektu.
Termín: 15. 02. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 25 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
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28. (27) Žádost o změnu projektu „Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ
Rynoltice“ příjemce obec Rynoltice
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 25/18/ZK
Žádost o změnu projektu „Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice“
příjemce obec Rynoltice
Zastupitelstvo kraje po projednání
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8. 2017 v části investice/neinvestice v projektu
„Obnova prostranství a přístupů k ZŠ, MŠ a OÚ Rynoltice“ příjemce obec Rynoltice,
č.p. 199, 463 53 Rynoltice, IČ 00263168, z investiční na neinvestiční dotaci
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Rynoltice o schválení změny
v projektu.
Termín: 15. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (28) Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ –
závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor projednal body č. 28, 29 a 37 a doporučil
zastupitelstvu ke schválení.
Ing. Tomáš Hocke
 Kritizoval zvolenou architekturu v projektu. Sdělil, že ale rozumí tomu, že je projekt
ve fázi vývoje.
Martin Půta
 Konstatoval, že projekt byl připravován v době, kdy ještě neexistovala komise architektů.
Na jednání rady kraje byla věc diskutována a vznikly dvě možnosti, buď to dát komisi
a nebude se žádat o dotaci nebo žádat o dotaci, protože tu kapacitu LK potřebuje.
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Až se věc bude realizovat, tak bude možno provést vhodnou úpravou fasády zmírnění
dopadu architektury do prostředí.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Sdělila, že dne 9. 2. 2018 se sejde komise architektů a bude hodnotit tyto záležitosti.
Komise se bude scházet pravidelně asi 10 - 12 x za rok a do budoucna se takové
záležitosti budou eliminovat. Komise se bude také zabývat podobou tohoto projektu.
Mgr. Jaromír Dvořák
 Podělil se o zkušenost z Nového Boru s těmito transformacemi, které jsou pozitivní.
Úroveň společnosti se posuzuje kromě jiného také podle toho, jak se umí postarat o lidi
nemocné a postižené. Zde se kvalita života posouvá úplně do jiné dimenze. V soužití
s těmito občany není žádný problém. Vyjádřil podporu ve věci.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 26/18/ZK
Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Lada“ do výše 2.981.000 Kč a jeho rozložení v letech
2018 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 77
Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o.
– lokalita Lada“ Libereckým krajem do výše 12.789.000 Kč a jeho rozložení v letech
2018 – 2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2025
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (29) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/18 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
zapojení očekávaných příjmů do rozpočtu kraje – Smlouva o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r. o. – financování podnikatelského inkubátoru
v roce 2018
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
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Ing. Miloš Tita
 Jménem klubu KSČM vznesl dotaz, kdo a případně jakým způsobem stanovil, že v rámci
mzdových výdajů je stanoveno, že výdaje na ředitele činí 13 x 243.210 Kč. Ředitelů
příspěvkových organizací je více a s mnohem větší zodpovědností, aniž by takového
příjmu dosahovali.
Ing. Jitka Volfová
 Tato problematika byla diskutována na RK. Konstatovala, že lidí odborně zdatných v této
problematice není v ČR mnoho. LK pana Rodena, který má být nositelem, či hybatelem
virtuálního inkubátoru, pozval, diskutovalo se a rozhodlo se, že odměna je vhodná.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Doplnila, že se LK rozhlížel v komerční sféře. Hledal se člověk, který bude kompetentní
pro uchopení podnikatelského inkubátoru tak, aby se rozjel a aby zde bylo inovační
centrum se vším všudy. Ke mzdě ředitele sdělila, že prošla náročnou debatou a domluvili
se na tom, že v prvních 3 měsících jeho fungování bude „skládat účty“ – závazkovat se,
čeho chce dosáhnout do 3 měsíců a čeho do roku. Dne 31. ledna lhůta 3 měsíců vyprší
a na začátku února tedy přijde pan Roden „skládat své účty“. Uvedla, že nezávisle
na tomto se sama informovala, a to, k čemu se zavázal, se naplnilo. V podnikatelském
inkubátoru již je první zájemce, začínají fungovat webové stránky a je postavena skupina
mentorů. LK je zapojen do skupiny PLATINN, která poskytla spolupráci
s Jihomoravským inovačním centrem. Pan Roden je přítomen na jednání ZK, je ochoten
odpovídat na otázky. Tato cesta je správná.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, zda je konstrukce odměny fixní nebo zda je postavena na pevné a variabilní
složce, protože u pozice tohoto typu by to očekával. Dále by očekával, že polovina částky
bude na základě vyřešených konkrétních cílů. Pokud by měla být částka fixní, tak je to asi
dvojnásobek toho, jakou odměnu bere ředitel společnosti CzechInvest. Tato částka je
poměrně vysoká. Požádal o písemnou odpověď, protože jde o podrobné parametry.
O základní parametry poprosil na místě.
Bc. Stanislav Mackovík
 Vznesl dotaz ohledně výše odměny – dle čeho byly zvoleny parametry výběru, kdo je
zvolil a zda by mohlo být porovnáno s tím, jakou měsíční odměnu pobírají ředitelé
příspěvkových organizací, kteří mají daleko jinou a větší zodpovědnost, která má přímý
dopad na občany LK. Podnikatelský inkubátor je ve stádiu experimentu. Není znáno,
jaká návratnost investic bude.
Mgr. Jan Korytář
 Požádal o tříletý až pětiletý finanční výhled ve smyslu toho, když se nyní bude investovat
do tohoto člověka tak vysoká částka, kdy se finance začnou do rozpočtu LK vracet.
Dále jaká bude procentuální návratnost. Jedná se o podnikatelskou záležitost a návratnost
by tam měla být. Plat je nastaven vysoko. Je to 6 jiných lidí, kteří by se dali zaměstnávat
jinde za průměrnou mzdu, například v sociálních službách. Jde ale o specifický projekt,
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kde je potřeba manažera, kterého není jednoduché najit. Sdělil, že si dovede představit,
že se zde finance uvolní, ale požaduje návratnost. Stačí v tabulce na příští zasedání ZK.
Martin Půta
 Sdělil, že to, jakým způsobem věc bude financovaná v dalších letech, LK schvaloval
v prosinci, v projektu Podnikatelského inkubátoru, kde se LK zavázal
ke spolufinancování. Do konce února má pan Roden předložit radě kraje první výstupy
z projektu, tak se předpokládá, že tuto informaci zastupitelstvo získá. Porovnávání odměn
u ředitelů příspěvkových organizací je možné, odměna je zhruba dvojnásobná
než u nejlépe placených ředitelů příspěvkových organizací. Je potřeba říct, že se jedná
o tržní prostředí, a zde konkurenční prostředí není. Odměna je zcela jistě nižší,
než by byla v soukromém sektoru v tuto chvíli.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 K výši odměny sdělila, že informaci připraví, ale upřesnila, že je zde pevně stanovená
mzda, a dále je zde 12. a 13. plat v případě, že bude nějaký úspěch. Je to tam definováno.
Detail zastupitelé obdrží. Výběr byl proveden tak, že LK se snažil hledat v manažerských
řadách, mezi lidmi, kteří se inovacemi a Startupem zabývají. Přišla tato nabídka, takové
představení a rada kraje ji přijala. Požádala o podporu projektu, je na dobré cestě.
Bc. Stanislav Mackovík
 Poděkoval za odpověď. Kritizoval, že v porovnání s tím, že některé sestry
ve zdravotnických zařízeních berou 12.000 Kč čistého, chybí tam ony i lékaři a LK přijde
s tímto skvělým projektem za 240.000 Kč měsíčně a ještě opravdu neví, co to přinese.
To je to poslední, s čím měl přijít. Plat měl být např. navyšován po třech zkušebních
měsících. Jít od začátku s takovou vysokou částkou je hazard s penězi. Je to i hazard
s tím, jak na LK bude pohlíženo.
Martin Půta
 Konstatoval, že pokud bude prokázáno, kde sestra ve zdravotnickém zařízení
bere 12.000 Kč čistého za 12 hodin denně, bude se tím zabývat. Konstatoval, že se hledal
člověk, který se inovacemi již zabýval. Ten člověk přišel z firmy, která má v inovacích
velice dobré jméno. LK nechtěl jít cestou, jako jiné kraje, například Ústecký kraj, kde
zkrachoval
projekt
podnikatelského
inkubátoru,
za
kterým
stál
kraj
a evropské dotace. Možná právě proto, že na začátku se šlo cestou, aby se nikdo
nepřeplácel, tak se vzal někdo za úřednický plat nebo plat politika v radě kraje.
Je jasné, že pokud LK nechce mít jako výsledek v podnikatelském inkubátoru kadeřnictví
nebo pobočky pojišťoven, tak se musí najít člověk, který bude schopen v tomto prostředí
komunikovat. Ten člověk se našel. Platí se způsobem, jakým se v tomto segmentu lidé
platí, tak to je. Chápe, že opozice musí kritizovat a odpovědnost LK je, aby projekt byl
úspěšný, pozná se to za několik let. Úspěch už je to, že je v podnikatelském inkubátoru
první firma. Významní zaměstnavatelé jsou s inkubátorem a panem Rodenem připraveni
spolupracovat jako mentoři. Toto je první signál toho, že ta věc fungovat může. Slíbil,
že výstup po projednání v radě kraje za první tři měsíce, bude jako podklad
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do zastupitelstva. Pan Roden je připraven se sejít s jednotlivými zastupiteli a vysvětlil
detail a směřování projektu.
Bc. Zuzana Kocumová
 Sdělila, že chápe, že na takové místo se člověk za úřednický plat nenajde, ale na druhou
stranu ta výše platu ji překvapila. Zná výši platu, za který nastupoval např. ředitel KNL,
a.s. Dohodnuté bylo, že první měsíce pracoval za mzdu 70.000 Kč a po prokázání svých
výsledku se dále mzda navyšovala. Zopakovala otázku pana Baxy, zda je nyní nastavena
částka, kde je fixní část a kde jsou odměny. Tato částka je velice vysoká, převyšuje plat
ředitele KNL, a.s.
Martin Půta
 Konstatoval, že se jedná o částku obsahující odvody a není to zdaleka nejvyšší mzda
našich zaměstnanců, včetně akciových společností. Nezazní tu konkrétní částka
u konkrétní osoby. Vše bude zasláno písemně, jak si vyžádal PhDr. Baxa, Ph.D.
RNDr. Robert Gamba
 Sdělil, že po řádném prostudování materiálů navštívil pana Rodena, věc si nechal
vysvětlit. Myšlenka podnikatelského inkubátoru není v kraji nová, existuje od roku 2003.
Po dlouhé době se podařila zhmotnit a vypadá to, že bude fungovat. U inkubátoru
se také očekávají dopady pro budoucí studenty středních a vysokých škol.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Poděkovala za slova podpory. Potvrdila, že informace bude podána písemně.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Sdělil, že myšlenku inkubátoru považuje za dobrou a kraj se touto cestou vydal dobře.
Chápe také, že na tomto místě má být profesionál v oboru. Vyjádřil přesvědčení, že pokud
má být ten plat takto vysoký, tak že by nějakou nezanedbatelnou část toho měla být
částka, která je spojena s úspěchem, když se věci daří tak, jak mají, poměr by mohl být
50%.
Martin Půta
 Zopakoval, že vyjednávání o odměně pana Rodena, který je zaměstnanec ARR – agentury
regionálního rozvoje, nebylo jednoduché. Pan Roden je připraven vysvětlovat budoucnost
podnikatelského inkubátoru na všech možných fórech, tak je připraven i navštívit jednáni
zastupitelských klubů, které o to stojí. Ostatní budou přesvědčeni výsledky v budoucnu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 27/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19/18 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
zapojení očekávaných příjmů do rozpočtu kraje – Smlouva o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – financování podnikatelského inkubátoru v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/18, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů celkem o částku 3.500.000 Kč a současně se navyšují výdaje
v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 3.500.000 Kč na akci Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje,
č.a. 01744000000,
b) navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje celkem o částku 402.261,48 Kč z titulu
očekávaných příjmů na základě Nájemní smlouvy, která byla členy rady kraje
schválena dne 23. 1. 2018 a současně se navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje,
kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 402.261,48 Kč na akci Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje,
č.a. 01744000000,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV - Perštýn,
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu celkem ve výši 7.202.261,48 Kč,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/31/2018 z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 7.202.261,48 Kč uzavíranou mezi
Libereckým krajem a společností ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV - Perštýn
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 28. 02. 2018
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení
Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/31/2018, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

33

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

6

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (30) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport –
podmínky a vyhlášení programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
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Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 30, 32 a 33 projednal se závěry, které jsou
doporučeny zastupitelstvu k přijetí. U bodu č. 33 ohlásil možný střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 28/18/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky
a vyhlášení programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních organizacích 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. podmínky a vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4B Tělovýchova a sport, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 5.000.000 Kč,
2. podmínky a vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2018 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory č. 4B Tělovýchova a sport, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 18.000.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění podmínek a vyhlášení
programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2018, prostřednictvím elektronické úřední desky a webových
stránek Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (31) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky
a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže,
4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce
2018
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál. Požádal o úpravu materiálu po projednání. V části,
kde je uvedeno, že v rámci programu nemohou žádat žadatelé, atd., přesnější znění je
stanoveno tak, že subjekty, které mají ve veřejném rejstříku jako hlavní činnost uveden
sport, ale to by se změnilo na subjekty, které mají ve veřejném rejstříku jako jeden z účelu
uveden sport na jiné než rekreační úrovni. Umožnuje to žádat i osobám, které jsou
registrovány jako podnikatelské subjekty. Tento návrh si osvojil. Materiál byl předán
v písemné formě předsedovi návrhové komise.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda
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Sdělil, že s úpravou, kterou pan Tulpa navrhl, byl materiál ve výboru přijat a doporučen
ke schválení.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 29/18/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a
vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7
Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci na rok 2018 v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4 a) Školství a mládež
a) programu č. 4.1 – Program volnočasových aktivit, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.100.000 Kč,
b) programu č. 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 250.000 Kč,
c)

programu č. 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 250.000 Kč,
d) programu č. 4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 800.000 Kč,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzev k předkládání žádostí
o dotaci z oblasti podpory Školství a mládež, programů číslo 4.1, 4.3, 4.4 a 4.7
prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (32) Žádosti sportovních subjektů o zařazení dalších sportů do programu Her IX.
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Martin Půta doplnil, že rozšiřování není vhodné kvůli velkému objemu sportů a nebylo
by možno to celé zajistit. Byl nejdřív nakloněn jistým sportům vyhovět, ale po sdělení
argumentů již je toho názoru dále olympiádu nerozšiřovat o další sporty.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 30/18/ZK
Žádosti sportovních subjektů o zařazení dalších sportů do programu Her IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o nezařazení baseballu, šermu, české házené, nohejbalu, golfu a badmintonu do programu
Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019,
2. o nezvyšování počtu sportů zařazených do programu Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat představitele baseballu, šermu, české házené, nohejbalu, golfu
a badmintonu o rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, nezařadit uvedené sporty
do programu Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (33) Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Jaromír Dvořák
 Uvedl, že tento plán rozvoje zaslouží poděkování všem tvůrcům. Je to prospěšné
a ze zákona nutné. Navrhl doplnění kapitoly 5.7, které bylo prodiskutováno ve výboru,
tam je úprava tabulky na str. 13, pod bodem 5.7.2., kde jsou přerozdělovány peníze
na organizace, které se zabývají všeobecným sportem, jako je Sokol. V některých
městech, kde Sokol nemá tradici, zastupuje toto sportování, především malých dětí
s matkami, Asociace sportu pro všechny, a té se týká tento návrh na doplnění tabulky
o 50 tis. Kč ročně. S tím souvisí úprava znění věty na straně 10, v případě, že v průběhu
rozpočtového roku dojde k navýšení prostředků na sport a tělovýchovu
ve výši přesahujících 30 mil. Kč mimo oblast významných sportovních akcí a budou
rozděleny tak, aby 800 tis. Kč, nikoliv 750 tis. Kč, směřovalo do oblasti podpory
organizace sportovního prostředí. Materiál má v písemné podobě připraven.
Petr Tulpa
 Tento návrh si osvojil.
RNDr. Robert Gamba
 Sdělil, že materiál byl podroben velké pozitivní diskuzi na jednání Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost. Tuto změnu členové výboru nechtěli, rozhodli se, že podporu
organizace Asociace sport pro všechny ponechají cestou zastupitelské iniciativy
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pozměňovacího návrhu. K návrhu se na ZK připojil také. K tomuto materiálu by bylo
dobré přiložit stanovisko organizace, aby bylo jasné, pro koho se hlasuje.
Bc. Zuzana Kocumová
 Uvedla, že v materiálu jsou sporty rozděleny do tří skupin. První jsou sporty s tradicí
a olympijské, druhé jsou ostatní sporty, a třetí jsou s menší tradicí. Osobně by některé
sporty přeřadila. Vznesla dotaz, jak velký význam má zařazení do těchto jednotlivých
skupin. V materiálu se dočetla, že rozdělení sportu bude použito nejen při uplatnění
bodového koeficientu při hodnocení žádostí, ale i v jiných případech. Jde o to, jak velké
úsilí na to má vynakládat. Pokud to bude rozdíl v rozmezí 1 a 0,9 mezi první a druhou
skupinou, tak je to jedno, ale pokud ten rozdíl bude například 1 a 5, tak je to významný
rozdíl.
Petr Tulpa
 Sdělil, že původní rozdělení skupin bylo do 6. Sportovní výbor nakonec skupiny stáhl
do 3. Jednotlivé skupiny budou mít bonusy v rámci dotačních programů. Bonusy budou
u skupin 2 a 3 žádost nějakým způsobem znehodnocovat. Rozdělení
je v dotačních programech, vždy tuto záležitost bude posuzovat jak sportovní, tak školský
výbor. Budou se k bonusu vyjadřovat, tzn., že ta obecnost spočívá v tom, aby se vše zcela
natvrdo nezkonkretizovalo. Věc bude předmětem dalšího jednání.
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 Uvedl, že v dotačním fondu v oblasti 4.2.6. jsou koeficienty tak, že skupina sportu 1 je
násobena koeficientem 3, skupina sportu 2 koeficientem 2 a ve skupině 3 je počet
účastníku sportovců násoben jedničkou. Je tam rozdíl 1:3.
Bc. Zuzana Kocumová
 Sdělila, že osobně ví, že sportovní kanoistika, sportovní lezení a lukostřelba jsou sporty,
které v Libereckém kraji mají tradici a jsou to všechno i olympijské sporty. V tomto
případě požádala o přeřazení u těchto sportů ze skupiny 2 do skupiny 1. Dále upozornila
na drobnost ve skupině 3, kde je uvedeno, že jde o boulové sporty, ale ve federaci je
použit výraz koulové sporty. Požádala dále o doplnění věty - rozdělení do skupin je
možné průběžné aktualizovat a aktualizaci schvaluje zastupitelstvo. Tato věta by ošetřila
to, že i Olympijský výbor může postupně přeřazovat jednotlivé sporty mezi olympijské
a některé sporty, které v současné době nemají takovou tradici v Libereckém kraji,
se mohou vlastní pílí a šikovnými trenéry a svěřenci „vyšvihnout“. Tato věta je v dalším
bodě, který se týká podpory talentované mládeže, kde se mluví o možné aktualizaci.
Mgr. Jaromír Dvořák
 Sdělil, že se jedná o významnou změnu materiálu. Neobdržel písemný návrh.
Petr Tulpa
 Reagoval na paní Kocumovou, že s návrhem nesouhlasí, několikrát to bylo diskutováno,
věc se vracela. Úzká skupina navrhovala přeřazování různých sportů. Nyní jsou procesy
uzavřené a návrh si neosvojuje.
 Sdělil, že souhlasí s větou, že rozdělení do skupin je možné průběžné aktualizovat.
Požádal o předání písemné verze návrhu předsedovi návrhové komise. Konstatoval, že je
dobré jednou za rok se na věc podívat znovu a v lednu si říct, zda ho opravovat či nikoliv.
Bc. Zuzana Kocumová
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Upřesnila, že se nejedná o úpravu usnesení, ale o úpravu příloh, z toho důvodu to neměla
připravené písemně.
Dále u seznamu subjektů, které jsou navrženy pro podporu pro sportovní reprezentaci,
navrhla doplnění TJ Lokomotiva Liberec, je to největší sportovní oddíl v Liberci.
Sdružuje pod sebou asi 12 oddílů, z čehož minimálně zápas a šachy mají poměrně dobré
výsledky a zúčastňují se nejvyšších soutěží. Opět to vychází z toho, že některé sporty mají
své zastání ve sportovním výboru a některé nikoliv.
Dále navrhla úpravu věty na straně 15, bod 5.6., v podbodu 5.6.4. - seznam subjektů
pro tuto oblast je uveden v příloze č. 3, tohoto plánu a může být každoročně aktualizován.
Bylo by dobré, aby tu byla možnost aktualizace v době, kdy přijde žádost a bude
požádáno o zařazení tak, aby ji mohlo schválit zastupitelstvo. Věta zní - Zastupitelstvo
Libereckého kraje může kdykoliv chválit aktualizaci seznamů subjektů, které mohou být
podpořeny v této oblasti. Seznam je uveden v příloze č. 3.

Petr Tulpa
 Sdělil, že návrh o doplnění dalšího oddílu do seznamu si neosvojuje. Bylo to již
předmětem diskuze.
 Dále návrh, aby se seznam mohl aktualizovat v průběhu roku, si také neosvojil,
a to z důvodu, že je věc provázána s hospodářským výsledkem. LK nemůže v rámci
tohoto procesu s financemi pracovat, jelikož nejsou v tu chvíli k dispozici, budou
rozděleny v jeden moment. Lze to pouze jednou za rok.
Mgr. Jaromír Dvořák
 Reagoval na Bc. Kocumovou, že si uvědomuje, že její znalosti ze sportovního prostředí
jsou hluboké, avšak zastupitelé jsou tu jen jako „špička ledovce“. Jednání jsou složitá
a vedená na mnoha stranách. Změnu několikaměsíční práce, kterou ve věci výbory
vykonaly, nepovažuje za adekvátní. ZpLK má své zástupce ve výboru, tyto návrhy tam
mohly padnout.
Marek Pieter
 Připojil se k Mgr. Dvořákovi, že strana ZpLK má svého zástupce ve sportovním výboru
a tak tedy jednotlivé připomínky mohly být vypořádány na těchto jednáních. Odmítl
strategické materiály předělávat na zastupitelstvu bez toho, aby byly posouzeny veškeré
dopady. ZpLK věc ani nepřipomínkovala na předsedech politických klubů, protože
v zápisu nezaznamenal, že by tam byly tyto návrhy řečeny, tyto připomínky mají padat
tam, kde se tvoří.
Bc. Zuzana Kocumová
 Průběžná úprava těchto materiálů byla dlouhodobou činností výborů, zástupce ZpLK
se do ní zapojoval. Je běžné, že pokud se něco neobjeví v materiálu, nebo se to objeví
na poslední chvíli, tak od toho je zastupitelstvo, aby to zaznělo zde, je to protinávrh, který
si pan Tulpa neosvojil, tak se o něm bude hlasovat. Znovu požádala o zařazení
TJ Lokomotiva, která byla opomenuta, když se k ní informace o této možnosti již jednou
dostala, požádala a byla podpořena celkem významnou částkou. Kritéria, která byla dána,
splňovala. Bylo by lepší, kdyby se tak stalo už na sportovním výboru, nicméně to není nic
proti tomu, aby ti, kteří věří, že sportovci, kteří jsou pod TJ Lokomotivou Liberec,
dosahují kvalit takových, aby mohli být zařazeni.
Martin Půta
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Sdělil, že na jednání sportovního výboru, který se tomu věnuje již dlouhou dobu, navrhne
se věci na této platformě věnovat. Nijak nezpochybňuje právo každého zastupitele
navrhnout jakýkoliv jiný oddíl.

RNDr. Robert Gamba
 Potvrdil slova Mgr. Dvořáka, že ve výboru byla o věci diskuze velice náročná. Byla
natolik strukturovaná, že se v kolektivu 15 lidí vyprecizoval konkrétní návrh. Nebral
právo jednotlivých zastupitelů na vyjádření názoru, bez ohledu, zda to je koncepční nebo
nikoliv a nechal Bc. Kocumovou navrhnout jednotlivé návrhy. Navrhl, aby bylo
o jednotlivých návrzích hlasováno.
Martin Půta
 Navrhl dokončit diskuzi k věci a sdělil, že vyhlásí přestávku, během které Bc. Kocumová
s předsedou návrhové komise dotvoří písemný návrh změn, tak aby byl prostor
o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat. Poté se dle jednacího řádku projde
procedurou hlasování a na konci bude výsledek.
Hejtman vyhlásil 15 minut přestávku
Mgr. Jaromír Dvořák
 Sdělil, že je k dispozici písemný návrh. Vysvětlil, že pan Tulpa si osvojuje návrh
na posílení rozpočtu Asociace sportu pro všechny a dále se shodli na aktualizaci plánu
rozvoje sportu 1x za rok.
 Sdělil, že dále jsou předloženy od Bc. Kocumové 2 protinávrhy, u nichž chce u každého
hlasovat zvlášť – doplnění celého plánu rozvoje sportu – přesun ze skupiny č. 2
do skupiny č. 1u sportů – rychlostní kanoistika, sportovní lezení a lukostřelba.
Hlasování o protinávrhu - doplnění celého plánu rozvoje sportu – přesun ze skupiny č. 2
do skupiny č. 1 u sportů - rychlostní kanoistika, sportovní lezení a lukostřelba
HLASOVÁNÍ Č.: 32



PRO:

8

PROTI:

6

ZDRŽEL SE:

10

NEHLASOVAL: 11

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Druhý protinávrh – rozšíření přílohy č. 3 o TJ Lokomotiva Liberec

Hlasování o protinávrhu – rozšíření přílohy č. 3 o TJ Lokomotiva
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

6

PROTI:

10

ZDRŽEL SE:

17

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Bc. Zuzana Kocumová
 Požádala, aby materiál byl každoročně aktualizován, ideálně k nějakému datu, a aby byly
vyhodnoceny žádosti těch sportovních buď odvětví, nebo klubů, které by požádaly
např. o zařazení do některé skupiny. Všechno se mění a mohlo by docházet k diskriminaci
některých sportů. Sporty by měly být motivovány, aby se ve skupinách posouvaly
a dostávaly se do podpory pro sportovní reprezentace.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 31/18/ZK
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Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020.
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (34) Vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 –
Podpora projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory DOPRAVA
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 32/18/ZK
Vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora
projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
DOPRAVA
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 6 Doprava, a to
1. programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 5.466.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace,
2.

programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.963.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 6 Doprava
- programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy,
Termín: 31. 01. 2018
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 6 Doprava
- programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy.
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Termín: 31. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (35) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 12. 2017 do 9. 1. 2018
b)
Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2018
c)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. 5. – 30. 11. 2017
d)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní
družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017
e)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2017
f)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní - ochranné
výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav
k 31. 10. 2017
g)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny
a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2017
h)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22. zasedání rady kraje
a na 29. mimořádném zasedání rady kraje
i)
Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018
ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
Předkladatelé: členové rady kraje dle předložených písemných informací
Diskuze
Bc. Stanislav Mackovík
 Vyjádřil se k písmenu i) – rozhodnutí ho moc nepřekvapilo, protože dle informací, které
má, již v roce 2017 dne 5. 6., LK získal posudek od advokátní kanceláře MT Legal, s.r.o.,
kde je mimo jiné napsáno, že samotné pořízení cenných papíru akcií je dle jejich názoru,
a zřejmě znaky veřejné zakázky za daného legislativního stavu naplňuje, a dále je tam
uvedeno, že zadání veřejné zakázky na základě výjimek dle zákona o zadávání veřejných
zakázek v případě koupě části závodu, rovněž nebude možné. Překvapil ho údiv
některých členů rady kraje, že se diví předběžnému opatření ze strany ÚOHS a tomu,
jak postupují. Sdělil, že mu vadí, že se zde vynakládají desítky tisíc Kč na různé audity
a posudky z rozpočtu kraje, které se pak nezohledňují a LK si to dělá po svém a čeká
se až ÚOHS nějakým způsobem rozhodne. Nejhorší je ta situace v bodech, které se týkají
dopravní obslužnosti v LK. ÚOHS konstatoval, že LK jedná netransparentně. LK sám má
posudek, který neřeší.
Martin Půta
 Doporučil panu Mackovíkovi, aby si nastudoval všechny informace. Za radu kraje
konstatoval, že LK svým rozhodováním v loňském roce kraji ušetřil několik milionů
korun. Posudků, které jsou k dispozici je celá řada. LK označuje za nepředvídatelný
postup této nezávislé instituce to, že nejdříve prvnoinstančně rozhodla, že LK nakupovat
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může a po posunuté lhůtě, která ani nebyla oznámena, nebylo ani rozhodnuto, jen vráceno
do prvoinstančního rozhodování. LK se bude tomuto rozhodování bránit i u nezávislého
soudu. Jelikož je právní názor na to, že jak postupuje ÚOHS, tak v tomto směru nemá
pravdu. Uvidí se, jaká budou další rozhodnutí. Nakonec věc skončí u nezávislého soudu.
Ukáže se, kdo měl pravdu. Možná bude LK v situaci, že ti kteří to nyní kritizují za to,
že chce LK do dopravce vstoupit, do něho vstoupí sami, protože si ty akcie koupí. Sdělil,
že má k dispozici důkazy, které dostane nejdříve policie, aby bylo jasné, kdo měl zájem
v minulem roce vstoupit do tohoto dopravce.
Bc Stanislav Mackovík
 Uvedl, že v orgánech kraje se projednával nákup akcií za určitou cenu. Jedná se celkem
o 76.380 kusů akcií a LK má dva různé posudky. Pokud se posudky srovnají, tak rozdíl
činí v neprospěch Libereckého kraje v jednom případě 4.958.781 Kč a ve druhém případě,
kdy se jednalo o pohledávky za společníkem ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord,
a.s., tam jsou rozdíly v řádech milionů v neprospěch LK. Vznesl dotaz, zda existuje
k tomuto nějaké stanovisko Libereckého kraje a jak se s tím naložilo, není to mala částka.
Martin Půta
 Konstatoval, že tuto věc projednávalo zastupitelstvo na minulém jednání. Schválil se tento
postup. Posudky byly 4. Cena se snižovala na základě posudku, který byl k dispozici.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Uvedl, že by Bc. Mackovík měl uvést, za koho zde mluví a koho neustále nominují
do Výboru dopravního. Poté by mohl říct, co by navrhoval dělat v situaci LK. ÚOHS
se chová jinak, než nezávislý úřad, jinak než by měl. Prodlevy v rozhodování úřadu jsou
skutečným problémem, který dopadá nejen na LK v této kauze, ale také na celou řadu
dalších zadavatelů. Řada politiků se velmi často nekompromisně vyjadřuje vůči
tzv. aktivistům bránícím různým stavbám a podobně. Jestli někdo je opravdu schopný
něčemu efektivně zabránit, tak je to v první řadě ÚOHS a ukazuje to právě v tomto
případě.
Martin Půta
 Upozornil, že jsou projednávány písemné informace. Ukazuje se zde, kdo má zájem hájit
zájmy rozpočtu kraje a kdo si myslí, že by se mělo o rozpočtu kraje rozhodovat
v soukromých firmách.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 33/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 12. 2017 do 9. 1. 2018
b)
Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2018
c)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. 5. – 30. 11. 2017
d)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní
družiny a školní kluby, stav k 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017
e)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2017
f)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní - ochranné
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výchovy, o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení,
stav k 31. 10. 2017
g)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny
a speciálně pedagogická centra, stav k 30. 9. 2017
h)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22. zasedání rady kraje
a na 29. mimořádném zasedání rady kraje
i)
Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018
ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 12. 2017 do 9. 1. 2018
b) Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného
včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských
cestovních náhrad na rok 2018
c)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. 5. – 30. 11. 2017
d) Statistické výkazy v Libereckém kraji – mateřské školy, základní školy, školní družiny
a školní kluby, stav k 30. 9. 2017 a 31. 10. 2017
e) Statistické výkazy v Libereckém kraji – střední školy, stav k 30. 9. 2017
f)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy,
o středisku volného času a školském ubytovacím zařízení, stav k 31. 10. 2017
g) Statistické výkazy v Libereckém kraji – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogická centra, stav k 30. 9. 2017
h) Přehled veřejných zakázek projednaných na 21. a 22. zasedání rady kraje
a na 29. mimořádném zasedání rady kraje
i) Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 1. 2018 ve věci
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu
v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ –
SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - navýšení závazku předfinancování
a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a sport
 Sdělil, že výbor bod bezkonfliktně projednal, ale nebylo k němu přijato žádné usnesení
z důvodu malého počtu členů na jednání.
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Petr Tulpa
 Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál, který „přímo/nepřímo“ spadá do odboru
školství a jde o rozšíření technických parametrů pro danou školu, tak musí promluvit.
Tato záležitost je v Kamenickém Šenově připravována dlouhodobě, byla odpracována
velmi intenzivní práce. To, že došlo k jakési nedohodě na školském výboru, přiložil
k tomu, že skutečně, pokud by se měly počítat jednoduchá čísla, protože škola je malá,
tak se dostáváme k nepoměrnému posuzování něčeho, co se poměřit nedá. Nedá
se zde poměřit vysoká přidaná hodnota v umělecké a sklářské sféře, která této škole dává,
co jiná škola nemá. Měl na mysli všechny takovéto školy v LK. Škola potřebuje opravit,
rekonstruovat a přinést nové technologie, které by měly fungovat. Přestože tam zazněl
tento nepoměr peněz vůči studentům, tak toto není parametr. Škola je nadregionální
a významně velká. Rád by přesvědčil zastupitele, aby se hlasovalo ve prospěch tohoto
záměru.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 34/18/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ –
SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ z původní částky
6.155.426 Kč na novou částku do výše 9.990.645 Kč a jeho rozložení v letech 2016
až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 54.854.782 Kč na novou částku do výše 62.008.748 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Převod movitého majetku, vybavení speciální výslechové místnosti, na Českou
republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 35/18/ZK
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Převod movitého majetku, vybavení speciální výslechové místnosti, na Českou
republiku - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru České republice - Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje,
Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec, IČ 72050501, v tomto rozsahu
Název

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Identifikační číslo

koberec antracitový 6,4 x 4,1
KULBH000GA1G
panenky typu "Jája a Pája" - 5ks
KULBH000GA0L
otočná kamera PTZ SONY SNC-EP521 KULBH000GAKT
kamera vnitřní 2Mpix interiérová
KULBH000G9HF
barevná mini - dome
kamera vnitřní 2Mpix interiérová
KULBH000G9GK
barevná mini - dome
Digitální videorekordér
KULBH000G9FP
joystick pro ovládání PTZ kamer
KULBH000G9EU
Mixážní zesilovač 30W/100V
KULBH000G9DZ
Mikrofon do prostoru Behringer (na KULBH000G9C4
stůl)
Mikrofon do prostoru Superlux E309D KULBH000G9B9
PRO (na stůl)
Interkom stanice PTT - jeden mikrofon KULBH000G9AE
Interkom stanice PTT - jeden mikrofon KULBH000G99J
certifikovaný reproduktor 6W/100V
KULBH000G98O
sluchátka
KULBH000G97T
sluchátka
KULBH000G96Y
sluchátka
KULBH000G953
sluchátka
KULBH000G948
Multifunkční tiskárna OKI MC332dn KULBH000G93D
tiskárna HP LJ Pro P1606dn
KULBH000G92I
monitor LED 24" ACER K242
KULBH000G91N
monitor LED 24" ACER K242
KULBH000G90S
monitor /TV LED 40" PHILIPS
KULBH000G8Z4
monitor /TV LED 40" PHILIPS
KULBH000G8Y9
DVD player LG
KULBH000G8XE
DVD Recorder s HDD Panasonic DMR KULBH000G8WJ
Pracovní stanice PC DELL
KULBH000G8VO
Notebook pro VM LENOVO IP B590 KULBH000G8UT
Switch 16port EDIMAX ES
KULBH000G8TY
UPS EATON
KULBH000G8S3
wifi router TP LINK
KULBH000G8R8
Rack CONTEG Ri7 21U
KULBH000G8QD
pracovní stůl 140x700
KULBH000G8NS
pracovní stůl 120x70
KULBH000G8MX
pracovní stůl oboustranný 140x70
KULBH000G8L2
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Pořizovací Rok
cena
pořízení
(v Kč)

3500,00
7500,00
36287,90
8800,33

2014
2014
2014
2014

8800,33

2014

21401,27
4838,79
4030,51
9101,62

2014
2014
2014
2014

9101,62

2014

1852,51
1852,51
688,49
648,56
648,56
648,56
648,56
8661,18
5314,32
3567,08
3567,08
16169,23
16169,23
976,47
7201,92
18137,90
24587,20
10441,09
23582,90
590,48
7852,90
1977,14
1754,50
1977,14

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58

pracovní stůl oboustranný 140x70
kontejner k pracovnímu stolu
kontejner k pracovnímu stolu
stolek konferenční
odkládací skříňka 180x800x450
odkládací skříňka 750x800x450
odkládací skříňka 110x800x450
skříňka rohová 750x500x500
sedací souprava rohová
křeslo látkové zelené
židle otočná kancelářská
židle otočná kancelářská
židle jednací
židle jednací
židle jednací
židle jednací
židle jednací
židle jednací
věšák 3 háčky
věšák 4 háčky
flipchart
koberec béžový, Lunar
polička
polička
Celkem

KULBH000G8K7
KULBH000G8JC
KULBH000G8IH
KULBH000G8HM
KULBH000G8GR
KULBH000G8FW
KULBH000G8E1
KULBH000G8D6
KULBH000G8CB
KULBH000G8BG
KULBH000G8AL
KULBH000G89Q
KULBH000G88V
KULBH000G870
KULBH000G865
KULBH000G85A
KULBH000G84F
KULBH000G83K
KULBH000G82P
KULBH000G81U
KULBH000G80Z
KULBH000G7ZB
KULBH000G7YG
KULBH000G7XL

1977,14
4687,05
4687,06
2822,69
4567,39
2216,72
2570,04
3226,59
9571,10
3334,76
3133,42
3133,41
742,24
742,50
742,50
742,50
742,50
742,50
1269,29
1424,17
2436,94
9982,50
907,50
907,50
340187,89

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, informovat Krajské
ředitelství Policie Libereckého kraje o schválení poskytnutí věcného daru Zastupitelstvem
Libereckého kraje.
Termín: 10. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod a požádal předsedu volební komise, Ing. Dana Ramzera,
o provedení volbou.
JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru
 Představil nepřítomnou kandidátku na přísedící u soudu
Ing. Dan Ramzer
 Provedl přítomné volbou přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 36/18/ZK
Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty
přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018
Předkladatel: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Martin Půta poděkoval za odvedenou práci všem vedoucím odborů, kolegům v radě kraje
a také předsedům zastupitelských klubů, kteří se zúčastnili.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 37/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/18, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 415.845.000 Kč
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 415.845.000 Kč, z toho:
1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.900.000 Kč, v tom
a) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa – obnova dvou
osobních výtahů ve výši 2.400.000 Kč,
b) Příprava projektových dokumentací vybraných akcí příspěvkových organizací
odboru školství mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 1.500.000 Kč,
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2) výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí v celkové
výši 12.443.000 Kč, v tom
a) APOSS Liberec – objemová studie pro transformaci zařízení ve výši 153.000 Kč,
b) Domov důchodců Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám
ve výši 4.200.000 Kč,
c) Dům seniorů Liberec - Františkov - rekonstrukce chodníku a pergoly ve výši
200.000 Kč,
d) Dům seniorů Liberec – Františkov - rekonstrukce terasy a propojení na další vstup
ve výši 350.000 Kč,
e) Jedličkův ústav - instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup
včetně podřezávky ve výši 2.200.000 Kč,
f) Domov důchodců Sloup v Čechách - vznik senior parku ve výši 300.000 Kč,
g) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb - energetická úspora (Liberec,
Tanvaldská) ve výši 440.000 Kč,
h) Jedličkův ústav - instalace stropního zvedacího systému ve výši 300.000 Kč,
i) Domov a Centrum aktivity – výměna oken ve výši 180.000 Kč,
j) Domov a Centrum aktivity - zateplení objektu ve výši 620.000 Kč,
k) omov důchodců Jindřichovice pod Smrkem - náklady na přípravu výstavby
objektu ve výši 3.000.000 Kč,
l) Dům seniorů Liberec – Františkov - stavba altánu ve výši 500.000 Kč,
3) výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky, odbor dopravy
v celkové výši 13.000.000 Kč, v tom
a) Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 1.000.000 Kč,
b) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019
ve výši 5.000.000 Kč,
c) Demolice havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko
ve výši 7.000.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v celkové výši 7.700.000 Kč, v tom
a) Oblastní galerie – ozvučení ve výši 400.000 Kč,
b) Severočeské muzeum v Liberci - podzemní depozitář ve výši 1.500.000 Kč,
c) Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - Vísecká rychta - rekonstrukce stodoly
ve výši 1.200.000 Kč,
d) Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - bezbariérové zpřístupnění expozic
ve výši 300.000 Kč,
e) Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa - rekonstrukce zahrady šatlavy
ve výši 500.000 Kč,
f) Muzeum Českého ráje Turnov - projektová dokumentace čp. 72
ve výši 1.000.000 Kč,
g) akvizice OGL, Muzea Turnov, Vlastivědného muzea ČL, SvČ muzea
ve výši 2.800.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky, odbor zdravotnictví, ZZS LK- nákup
10 kusů vozidel RLP/RZP výši 28.280.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 3.200.000 Kč, v tom
a) Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR – pořadatelství ve výši 3.000.000 Kč,
b) Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR – účast ve výši 200.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Volnočasové aktivity
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seniorů LK – realizace aktivit ve výši 350.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Příkazní smlouva LK –
vnitřní dopravce ve výši 3.000.000 Kč,
9) výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku,
Koncepční studie revitalizace Ralsko ve výši 1.000.000 Kč,
10) výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, Financování činnosti virtuálního inkubátoru ve výši 4.000.000 Kč,
11) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Město Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka ve výši 10.000.000
Kč,
12) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Předfinancování
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb NNO na rok 2019 ve výši 5.000.000
Kč,
13) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu v celkové výši 4.900.000 Kč, v tom:
a) sušárna chmele v Dubé, kulturní památka - celková obnova ve výši 1.000.000 Kč,
b) zámek Stvolínky - celková obnova ve výši 1.000.000 Kč,
c) kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách - celková obnova
ve výši 900.000 Kč,
d) Beranův hostinec čp. 13 v Trávníčku - celková obnova objektu
ve výši 1.000.000 Kč,
e) kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě - obnova střešního pláště
ve výši 1.000.000 Kč,
14) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví
v regionu ve výši 17.500.000 Kč,
15) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor v celkové
výši 75.069.000 Kč, v tom:
a) Rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje
ve výši 15.069.000 Kč,
b) Rezerva kraje ve výši 60.000.000 Kč – prvotní kapitálová vybavenost vlastního
vnitřního dopravce LK; případně mimořádná splátka jistiny úvěru – Komplexní
revitalizace mostů na silnicích II a III. tř. na území LK,
16) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, velkoplošné opravy
havarijních úseků komunikací ve výši 200.000.000 Kč,
17) výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 17.603.000 Kč, v tom
a) Střední průmyslová škola, Česká Lípa – dokončení opravy fasády školy
ve výši 6.000.000 Kč,
b) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice – dokončení opravy fasády školy
ul. Tkalcovská ve výši 6.000.000 Kč,
c) Jedličkův ústav, příspěvková organizace – přístavba evakuačního výtahu
ve výši 4.500.000 Kč,
d) výkup pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou ve výši 1.103.000 Kč,
18) výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, Program 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 6.000.000 Kč,
19) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
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a sportu, Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
klubech ve výši 2.900.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 – Financování sociálních služeb
v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Martin Půta poděkoval za spolupráci s rezortem sociálních věcí. A okomentoval situaci
v této sféře.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 38/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 – Financování sociálních služeb v r. 2018
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 –
transfery, odbor sociálních věcí)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na financování sociálních služeb v roce 2018, které Liberecký kraj obdrží
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, čímž se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 593.038.925 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém
objemu 593.038.925 Kč, z toho
1. navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 554.564.388 Kč,
2. navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 48.474.537 Kč,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2018,
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rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2018 v úhrnném objemu 295.285.367 Kč,
níže uvedeným příjemcům na rok 2018 do výše
Název

IČO

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh služby

Kofinancování
sociální služby
(v Kč)

ADVAITA, z. ú.

Rumunská 14/6
65635591 Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

4142726

služby následné
péče

1.285.000

ADVAITA, z. ú.

Rumunská 14/6
65635591 Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

6552817

odborné sociální
poradenství

1.008.000

ALVALÍDA, z.s.

Hanychovská 743/3
44224711 Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

5293571

denní
stacionáře

2.914.813

Ambeat Health Care a.s.

Týnská 632/10
Praha 1 - Staré
24160369
Město
110 00 Praha 1

4530859

domovy pro
seniory

1.631.428

Ambeat Health Care a.s.

24160369

Týnská 632/10
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

9450189

odlehčovací
služby

213.000

Bílý kruh bezpečí, z.s.

U Trojice 1042/2
47607483 Praha 5 - Smíchov
150 00 Praha 5

9015328

odborné sociální
poradenství

594.048

Centrum LIRA, z.ú.

Matoušova 406/20
28731191 Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

3959325

raná péče

5.569.200

Centrum LIRA, z.ú.

Matoušova 406/20
28731191 Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

4823957

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

4.200.500

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

26593980

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

1656576

odlehčovací
služby

980.000

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

1840164

odborné sociální
poradenství

128.000

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

26593980

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

2164863

odlehčovací
služby

504.000

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

2453453

tlumočnické
služby

583.800

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

3852372

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

26593980

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

4148036

odborné sociální
poradenství

85.000

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

5362299

odlehčovací
služby

503.000

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

5451090

odborné sociální
poradenství

85.000

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

26593980

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

6806376

odlehčovací
služby

546.000

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

7135154

osobní
asistence

2.497.000

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

26593980

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

7559709

osobní
asistence

4.903.706

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

9349276

osobní
asistence

2.756.210

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

Zahradní 415/10
Liberec XI-Růžodol
26593980
I
460 01 Liberec 1

9725207

odborné sociální
poradenství

85.000

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Emilie Floriánové
1736/8
43256503 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

1947710

odlehčovací
služby

850.000

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Emilie Floriánové
1736/8
43256503 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8396068

pečovatelská
služba

4.100.000

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

Krejčího 1172/3
65100654 Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

2480451

domovy pro
seniory

612.675

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

Krejčího 1172/3
65100654 Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

6722018

pečovatelská
služba

7.000.000

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

Krejčího 1172/3
65100654 Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

7665554

odlehčovací
služby

700.000

COMPITUM, z.s.

26571129

Vysoká 4231/35
Jablonec nad Nisou
466 02 Jablonec
nad Nisou 2

6769479

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
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Česká unie neslyšících, z.ú.

Česká unie neslyšících, z.ú.

00675547

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

00675547

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

4358523

tlumočnické
služby

174.721

4756138

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

802.200

583.440

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova 635/24
25755277 Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2

nízkoprahová
5235056 zařízení pro děti
a mládež

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova 635/24
25755277 Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2

5713240

terénní
programy

Člověk v tísni, o.p.s.

Šafaříkova 635/24
25755277 Praha 2 - Vinohrady
120 00 Praha 2

6719009

odborné sociální
poradenství

304.763

Déčko Liberec z.s.

Švermova 32/35
Liberec X68455232
Františkov
460 10 Liberec 10

9813481

odborné sociální
poradenství

1.367.066

Roztocká 994
68247877 514 01 Jilemnice

3790182

denní
stacionáře

3.117.967

Roztocká 994
68247877 514 01 Jilemnice

4349497

osobní
asistence

1.074.501

Roztocká 994
68247877 514 01 Jilemnice

5312119

týdenní
stacionáře

3.423.700

Roztocká 994
68247877 514 01 Jilemnice

6907978

odlehčovací
služby

4297455

denní
stacionáře

2.318.602

DH Liberec, o.p.s.

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
27298523
Harcov
460 15 Liberec 15

2718583

sociálně
terapeutické
dílny

1.327.700

DH Liberec, o.p.s.

27298523

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

3166608

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

3.888.000

DH Liberec, o.p.s.

27298523

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

5793673

osobní
asistence

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Dětské centrum Semily,
příspěvková organizace

00856134

Na Olešce 433
Podmoklice
513 01 Semily
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DH Liberec, o.p.s.

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
27298523
Harcov
460 15 Liberec 15

7044506

chráněné
bydlení

4.501.000

Diakonie Beránek z.s.

1. máje 868/11
40233189 Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

5231429

pečovatelská
služba

3.895.360

Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí

Komenského 616
43464343 Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

3148048

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

263.400

Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí

Komenského 616
43464343 Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

8507871

osobní
asistence

767.501

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

Pod Baštou
1375/10
73633992 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

nízkoprahová
3428319 zařízení pro děti
a mládež

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

Pod Baštou
1375/10
73633992 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

5741111

pečovatelská
služba

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

Pod Baštou
1375/10
73633992 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

7080749

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

Pod Baštou
1375/10
73633992 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

nízkoprahová
8492814 zařízení pro děti
a mládež

263.400

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

Pod Baštou
1375/10
73633992 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

nízkoprahová
8701695 zařízení pro děti
a mládež

263.400

DIAKONIE DUBÁ z.s.

Diecézní charita Litoměřice

Dlouhá 87/103
26591511 471 41 Dubá

Kosmonautů 2022
40229939 Předměstí
412 01 Litoměřice 1

557.730

2.135.088

295.900

1372957

sociální
rehabilitace

3632154

pečovatelská
služba

816.313

1.762.645

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková
organizace

Nové Zákupy 500
71167463 471 23 Zákupy

3001174

domovy pro
seniory

5.500.000

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková
organizace

Nové Zákupy 500
71167463 471 23 Zákupy

3555154

pečovatelská
služba

478.363
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Domov U Spasitele,
středisko Diakonie a misie
Církve československé
husitské
Dům penzion pro důchodce,
příspěvková organizace

Máchova 650
Frýdlant
73632791
464 01 Frýdlant v
Čechách
Tyršova 1340
60254050 468 51 Smržovka

3988103

domovy pro
seniory

5.232.678

1526260

pečovatelská
služba

1.312.395

ELVA HELP z.s.

26586100

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

7890129

sociální
rehabilitace

Farní charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1

1297986

azylové domy

Farní charita Česká Lípa

Dubická 992/14
Česká Lípa
70226148
470 01 Česká Lípa
1

nízkoprahová
6790491 zařízení pro děti
a mládež

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
46749411
Harcov
460 15 Liberec 15

3596108

podpora
samostatného
bydlení

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

3865693

chráněné
bydlení

2.574.600

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

5563434

sociálně
terapeutické
dílny

1.207.215

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
46749411
Harcov
460 15 Liberec 15

8208204

sociální
rehabilitace

526.800

831.667

4.296.000

399.300

965.800

FOKUS Semily, z.s.

Nad Školami 480
22871080 513 01 Semily

6265472

sociálně
terapeutické
dílny

798.150

FOKUS Semily, z.s.

Nad Školami 480
22871080 513 01 Semily

8899363

sociální
rehabilitace

61.250

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1

4661168

sociálně
terapeutické
dílny

263.400

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1

7471836

podpora
samostatného
bydlení

439.000

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1

9314906

centra denních
služeb

1.093.048

67

Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Pod Perštýnem
321/1
28700210
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

4343228

odlehčovací
služby

7.545.240

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Pod Perštýnem
321/1
28700210
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

9543067

odborné sociální
poradenství

2.318.170

LAMPA, z. s.

Husova 89
22889159 Mimoň I
471 24 Mimoň

nízkoprahová
1457407 zařízení pro děti
a mládež

743.400

LAMPA, z. s.

Husova 89
22889159 Mimoň I
471 24 Mimoň

7555345

terénní
programy

435.000

Laxus z. ú.

Sadová 2107
62695487 Nymburk
288 02 Nymburk 2

2073130

odborné sociální
poradenství

725.200

Lucie Brožková

75100967

5957695

pečovatelská
služba

635.732

MAJÁK o.p.s.

Konopná 776/8
Liberec XIV25405276
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

nízkoprahová
6714275 zařízení pro děti
a mládež

344.829

MAJÁK o.p.s.

Konopná 776/8
Liberec XIV25405276
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

nízkoprahová
6899978 zařízení pro děti
a mládež

338.900

MAJÁK o.p.s.

Konopná 776/8
Liberec XIV25405276
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

nízkoprahová
8975100 zařízení pro děti
a mládež

335.614

MAREVA z.s.

01679198

Na Pískovně 657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14

7734736

pečovatelská
služba

1.548.821

Mateřská škola a Základní
škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace

Kosmonautů 1641
71173854 Turnov
511 01 Turnov 1

5285192

osobní
asistence

270.000

Mateřská škola a Základní
škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace

Kosmonautů 1641
71173854 Turnov
511 01 Turnov 1

5861633

denní
stacionáře

500.000

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Generála Svobody
83/47
25405080 Liberec XIII-Nové
Pavlovice
460 01 Liberec 1

4873800

osobní
asistence

2.208.800

2700736

pečovatelská
služba

MĚSTO CVIKOV

00260410

Náměstí
Osvobození 63
Cvikov I
471 54 Cvikov
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Město Desná

Město Frýdlant

00262307

Krkonošská 318
Desná II
468 61 Desná v
Jizer. horách

8598927

pečovatelská
služba

245.000

00262781

nám. T. G.
Masaryka 37
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách

2088349

pečovatelská
služba

1.650.000

3886672

pečovatelská
služba

1.991.807

nám. T. G.
Masaryka 1
463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

Město Hodkovice nad
Mohelkou

00262820

Město Chrastava

00262871

náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

7777619

pečovatelská
služba

466.200

Město Jablonné v Podještědí 00260576

náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v
Podještědí

2838544

pečovatelská
služba

1.070.000

Město Jilemnice

00275808

Masarykovo
náměstí 82
514 01 Jilemnice

2084701

pečovatelská
služba

1.601.951

Město Kamenický Šenov

00260622

1129034

pečovatelská
služba

1.064.000

00275905

Husovo náměstí 6
512 51 Lomnice
nad Popelkou

8460985

pečovatelská
služba

1.521.800

Město Nové Město pod
Smrkem

00263036

Palackého 280
463 65 Nové Město
pod Smrkem

8227630

pečovatelská
služba

350.000

MĚSTO RASPENAVA

00263141

Fučíkova 421
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách

2587147

pečovatelská
služba

205.800

00262552

Husova 490
Rychnov u Jablonce
nad Nisou
468 02 Rychnov u
Jablonce n.Nis.

2552651

pečovatelská
služba

730.000

00260967

Revoluční 164
471 27 Stráž pod
Ralskem

2574699

pečovatelská
služba

558.600

00262595

Velké Hamry 362
468 45 Velké
Hamry

7207666

pečovatelská
služba

205.800

Město Lomnice nad
Popelkou

Město Rychnov u Jablonce
nad Nisou

Město Stráž pod Ralskem

Město Velké Hamry

Osvobození 470
471 14 Kamenický
Šenov
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náměstí 3. května 1
468 22 Železný
Brod

2928724

pečovatelská
služba

1.493.800

Most k naději, z. s.

Petra Jilemnického
1929/9
63125137
Most
434 01 Most 1

1220799

domy na půl
cesty

1.720.000

Most k naději, z. s.

Petra Jilemnického
1929/9
63125137
Most
434 01 Most 1

1229581 kontaktní centra

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

Petra Jilemnického
1929/9
63125137
Most
434 01 Most 1

3801846 kontaktní centra

Most k naději, z. s.

Petra Jilemnického
1929/9
63125137
Most
434 01 Most 1

8306216

terénní
programy

2.250.434

Město Železný Brod

00262633

Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

3775974

terénní
programy

1.535.914

939.338

1.114.683

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

1020591

nízkoprahová
denní centra

1.424.000

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

1303151

noclehárny

1.114.000

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

1420566

terénní
programy

1.611.000

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

1775589

terénní
programy

1.592.000

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

2481915

nízkoprahová
denní centra

2.032.000

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

3822869

noclehárny

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

5918012

azylové domy

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e
Praha 13 - Stodůlky
155 00 Praha 515

9860755

terénní
programy
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2.001.000
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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

==================================================================
Návrat, o.p.s.

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

Nemocnice následné péče s
poliklinikou Lomnice nad
Popelkou

Široká 304/68
27323773 Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

00829838

00854875

Nemocniční
4446/15
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Komenského 440
512 51 Lomnice
nad Popelkou

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

Oblačná 450/1
26636328 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

Oblačná 450/1
26636328 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

6224406

azylové domy

2.545.000

3702507

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

676.200

3682159

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

610.280

5063729

terénní
programy

700.128

6374958

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

1.349.970

700.128

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

Oblačná 450/1
26636328 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

8054292

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

Oblačná 450/1
26636328 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

8791447

odborné sociální
poradenství

634.550

7177985

pečovatelská
služba

532.503

Horní Branná 262
512 36 Horní
Branná

Obec Horní Branná

00275735

OBEC HORNÍ POLICE

00524662

nám. Odboje 12
471 06 Horní Police

1853485

pečovatelská
služba

176.000

Obec Karlovice

00275824

Karlovice 12
511 01 Turnov 1

3415850

pečovatelská
služba

404.600

3005927

pečovatelská
služba

140.000

Chutnovka 36
Mírová pod
Kozákovem
511 01 Turnov 1

Obec Mírová pod
Kozákovem

00275913

Obec Poniklá

00276006

Poniklá 65
512 42 Poniklá

3977219

pečovatelská
služba

280.000

Obec Příšovice

00263125

Příšovice 60
463 46 Příšovice

7923702

pečovatelská
služba

126.669

2584331

sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

91.875

Oblastní charita Jičín

Na jihu 553
73633755 Nové Město
506 01 Jičín 1
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Oblastní charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol
I
460 01 Liberec 1

3146268

azylové domy

2.225.113

Oblastní charita Liberec

Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol
26520699
I
460 01 Liberec 1

6940940

domovy pro
seniory

2.990.000

Oblastní charita Liberec

Uhlířská 424/7
Liberec XI-Růžodol
26520699
I
460 01 Liberec 1

9958898

azylové domy

2.225.113

Oblastní charita Most

70828920

Oblastní charita Most

Petra Jilemnického
2457/1
70828920
Most
434 01 Most 1

5070480

Petra Jilemnického
2457/1
Most
434 01 Most 1

nízkoprahová
1807508 zařízení pro děti
a mládež

1.642.900

odborné sociální
poradenství

164.457

Oblastní charita Most

Petra Jilemnického
2457/1
70828920
Most
434 01 Most 1

nízkoprahová
8501960 zařízení pro děti
a mládež

1.050.192

Oblastní charita Most

70828920

Petra Jilemnického
2457/1
Most
434 01 Most 1

nízkoprahová
8696715 zařízení pro děti
a mládež

642.623

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Ústecká 318
403 23 Velké
27284506 Březno

2572767

domovy se
zvláštním
režimem

4.243.657

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Ústecká 318
27284506 403 23 Velké
Březno

6967411

domovy pro
seniory

3.458.196

Pečovatelská služba Český
Dub, příspěvková
organizace

V Parku 190
72744723 Český Dub IV
463 43 Český Dub

6191395

pečovatelská
služba

1.500.000

Pečovatelská služba Hrádek
nad Nisou

Žitavská 670
463 34 Hrádek nad
71177248 Nisou

5475959

pečovatelská
služba

1.200.000

2049573

osobní
asistence

10.300.000

Reva o. p. s.

Rodina v centru, z.ú.

Rodina24 z. ú.

Svatoplukova 352/2
25447726 Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Smetanova 387
27004295 473 01 Nový Bor

nízkoprahová
2930990 zařízení pro děti
a mládež

Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
22829903
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

72

5391602

domovy se
zvláštním
režimem

930.370

4.469.219
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Rodina24 z. ú.

Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
22829903
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8419868

osobní
asistence

5.919.600

Romodrom o.p.s.

Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
26537036
Město
110 00 Praha 1

1161877

terénní
programy

2.333.760

Ruprechtický farní spolek

Divoká 1186
Liberec XIV27016781
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

9603734

denní
stacionáře

1.775.386

Rytmus Liberec, o.p.s.

27322793

2527518

sociální
rehabilitace

1.306.672

SANREPO, o.p.s.

Klášterní 39
471 25 Jablonné v
22796932 Podještědí

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

nízkoprahová
6877163 zařízení pro děti
a mládež

1.343.312

9072226

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

516.600

SeniA z.s.

Dlouhá 1376/25a
Jablonec nad Nisou
27010031
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

5792926

centra denních
služeb

899.297

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek

Brigádnická 2260
26671468 Turnov
511 01 Turnov 1

5091362

centra denních
služeb

937.100

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek

Brigádnická 2260
26671468 Turnov
511 01 Turnov 1

9321887

odlehčovací
služby

72.060

Snílek, o.p.s.

Staré Splavy
č.e.253
26640007
Doksy
471 63 Staré Splavy

3802797

domy na půl
cesty

446.600

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
Česká Lípa
72745339
470 01 Česká Lípa
1

1410170

pečovatelská
služba

4.663.578

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1

6732891

azylové domy

2.600.000

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
Česká Lípa
72745339
470 01 Česká Lípa
1

8170444

azylové domy

380.000

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
Česká Lípa
72745339
470 01 Česká Lípa
1

8788790

domovy pro
seniory

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

02107538

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1

73
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Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

Panská 199
48282910 472 01 Doksy

2854766

denní
stacionáře

113.618

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

Panská 199
48282910 472 01 Doksy

4493554

pečovatelská
služba

803.425

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

Panská 199
48282910 472 01 Doksy

8609487

domovy pro
seniory

5.115.996

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

Pražská 273
48282901 Mimoň I
471 24 Mimoň

3625295

domovy pro
seniory

7.259.791

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

Pražská 273
48282901 Mimoň I
471 24 Mimoň

6836867

pečovatelská
služba

1.982.000

B. Egermanna 950
75143861 473 01 Nový Bor

1280179

denní
stacionáře

B. Egermanna 950
75143861 473 01 Nový Bor

7901485

pečovatelská
služba

1.697.940

Sociální služby města Nový
Bor, příspěvková organizace

Sociální služby města Nový
Bor, příspěvková organizace

120.000

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

2308616

domovy se
zvláštním
režimem

7.389.000

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

2446668

odlehčovací
služby

172.200

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3732526

domovy pro
seniory

4.854.000

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3877954

denní
stacionáře

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily

3949768

pečovatelská
služba

1.134.000

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913
295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921

odlehčovací
služby

390.557

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

7143232

osobní
asistence

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

pečovatelská
služba
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Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří
36/1
27291049
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

4353078

podpora
samostatného
bydlení

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří
36/1
27291049
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

5227172

chráněné
bydlení

5.729.610

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří
36/1
27291049
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

6650186

sociálně
terapeutické
dílny

1.510.600

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

2877860

průvodcovské a
předčitatelské
služby

166.333

2954592

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

296.677

810.982

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

416.300

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

4539083

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

5293407

průvodcovské a
předčitatelské
služby

135.540

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

6756200

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

77.537

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5

8340162

sociální
rehabilitace

194.513

8587646

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

145.860

5773192

pečovatelská
služba

1.817.000

TyfloCentrum Liberec o. p.
s.

Na Výšinách 451/9
25475894 Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Rokytnice
590
512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

03781224

Zdravotně sociální služby
Turnov

00854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

3368051

odlehčovací
služby

600.000

Zdravotně sociální služby
Turnov

00854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

4234054

domovy pro
seniory

3.200.000
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Zdravotně sociální služby
Turnov

00854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

8719331

pečovatelská
služba

5.000.000

Zdravotně sociální služby
Turnov

00854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

9274680

domovy se
zvláštním
režimem

4.000.000

Zdravotně sociální služby
Turnov

00854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

9313088

centra denních
služeb

Celkem

500.000

182

295.285.367

a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 2/17 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb níže uvedeným žadatelům
na dané sociální služby, z uvedených důvodů
Název

IČO

Sídlo

Registrační
číslo služby

Druh služby

Asociace rodičů a
přátel zdravotně
postižených dětí v
ČR, z.s. Klub
Jablonec nad Nisou

Budovatelů
3271/19
60253177 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

sociálně
aktivizační
9452301 služby pro
rodiny s
dětmi

Diakonie ČCE středisko Světlo ve
Vrchlabí

Komenského 616
43464343 Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

6180649

JIPRO-CASH s.r.o.

28744349

Rodina v centru,
z.ú.

SAREMA LIBEREC,
s.r.o.

Na Jílech 2637
Česká Lípa
470 06 Česká Lípa
6

Smetanova 387
27004295 473 01 Nový Bor

nám. Dr. E. Beneše
559/28
25049313 Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

Kofinancován
í sociální
služby (v Kč)

Důvod

0

Řízení o zrušení
registrace

0

Zrušená registrace,
není v registru
poskytovatelů
sociálních služeb

domovy se
5037445 zvláštním
režimem

0

Služba není zařazena
do Základní sítě
sociálních služeb
Libereckého kraje

sociálně
aktivizační
4141507 služby pro
rodiny s
dětmi

Řízení o zrušení
registrace a zpětvzetí
0 žádosti ze strany
žadatele ze dne
19.12.2017

7455227

Celkem

osobní
asistence

sociální
rehabilitace

Chybný dotační
program, služba s
celostátní
0 působností, je
financována z
programu podpory B
- MPSV

5

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
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Termín: 06. 04. 2018
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na r. 2018 s podpořenými subjekty,
Termín: 06. 04. 2018
3) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění subjektů, jejichž služby nejsou v rámci financování podpořeny.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 39/18/ZK
Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
a ukládá
a) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zaslat
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, jehož součástí je Základní
síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 na Ministerstvo práce
a sociálních věcí,
Termín: 20. 02. 2018
b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, jehož součástí je Základní
síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 na webových stránkách
Libereckého kraje.
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Termín: 20. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Hejtman vyhlásil 10 min přestávku pro přípravu tajné volby.
43. (36) Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace
Předkladatel: Marek Pieter
 Podrobně představil předložený materiál. Sdělil, že nová společnost by se po vzoru
Silnice LK jmenovala Autobusy LK. Materiál by po projednání byl upraven tak, že kde je
napsáno Auto-bus LK, by se změnilo na Autobusy LK, pro ochranu domén. Materiál je
připraven tak, že společnost, která vznikne, bude mít pouze kapitál 1.000 Kč, což je málo.
Řešení zadávání úkonů by bylo podobné, jako je to např. s KORID LK nebo ARR.
Od Rady Libereckého kraje by byla připravena příkazní smlouva, kde by se popsaly
jednotlivé parametry, které jsou požadovány s harmonogramem, časem a finančním
plněním. Jednatel by na počátku měl hlavně za úkol připravit harmonogram procesu
zajištění obslužnosti formou vnitřního dopravce na zelené louce, včetně zpracování
finanční analýzy, na základě které bude rozhodnuto o velikosti oblasti, zázemí dopravce
a podrobném harmonogramu zahájení zajištění dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem.
Ohledně toho, proč LK nemá další analýzu, sdělil, že rozhodnutí ze srpna roku 2017
ohledně toho, že se půjde cestou vnitřního dopravce akvizicí do jiného dopravce, bylo
na základě zpracování analýzy společnosti NEXIA AP. Nicméně v celé té analýze
o zelené louce bylo pouze konstatování, že vysoká cenová výhodnost akvizice oproti
zvážení nové krajské společnosti na zelené louce. V analýze není ekonomický podklad,
na základě kterého se může rozhodnout, zda se jde touto cestou správně či nikoliv. Je
potřeba uvést, že ohledně dopravce na zelené louce se dá očekávat, že nestačí zahájit
plnění podle stávajících smluv. Oblast Sever je zajištěna po dobu trvání mimořádné
situace, nejdéle 2 roky. Oblast Západ je zajištěna do 12/2018. Oblast Východ do 12/2019.
Existuje rozhodnutí ÚOHS z 5. 1. 2018, kdy byl uložen zákaz plnění po nabytí právní
moci rozhodnutí déle než 12 měsíců, je to v samotném řízení.
Martin Půta
 Sdělil, že se nejdříve projedná vše, až na jmenování dozorčí rady společnosti
a po případném založení společnosti se tajnou volbou rozhodne o jejich členech. Tajná
volba proběhne z důvodu vyššího počtu uchazečů než je počet míst v dozorčí radě.
 Konstatoval, že se k bodu č. 36 přihlásil do diskuze pan Jiří Kuchyňka, občan LK.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, co společnost bude dělat. V materiálu tak, jak byl předložen, to obsaženo
není. Kroky LK obvykle ZpLK podporuje. V materiálu tohoto typu by očekával rozbor
činnosti společnosti v následujících 6 měsících. Čekal by, že se LK postaví tomu, pokud
LK očekává, že se začnou nakupovat autobusy, nebo budou řešit řidiči, nebo jestli půjde
cestou, že se objednají služby za sebe, místo toho, aby to objednal kraj. Není
to zde zřejmé. Zastupitelé mohou Libereckému kraji ve věci důvěřovat, už z toho důvodu,
že existuje společný nepřítel, a to jsou společnosti, které chtějí „dojit“ krajský rozpočet
neuvěřitelně nadsazenými cenami.
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Požádal pana hejtmana, zda by bylo možné reagovat na příspěvky pana Kuchyňky,
a to po jeho vystoupení. Pan Kuchyňka se často dopouští lží, které často zůstanou
bez komentáře.

Marek Pieter
 Reagoval na PhDr. Baxu – ohledně obsahové části, co by se mělo v následujících
6 měsících dít, na straně 5, odstavec IV, je definice, jakou již zmínil. Společnost by měla
zatím jen jednatele, nebude se vytvářet další struktura. Jednatel bude mít za úkol vytvořit
harmonogram, možnost vzniku, finanční plán, a tím by se pak nastartovaly další procesy.
Pamatovalo by se, že by společnost na zelené louce poté dělala jednotlivé výkony jako
ostatní dopravci.
 Jako jednatel je zde připraven Ing. Jiří Řádek, který bude jako jediný výkonnou složkou
společnosti. Sdělil, že je na ZK přítomen, může odpovídat na dotazy. Harmonogram
vzejde jako první úkol.
Martin Půta
 Zde se postupuje stejně jako kolegové v Ústí nad Labem, kteří nezaložili s. r. o.,
ale příspěvkovou organizaci. Do ní najali odborníka, který připravuje jednotlivé kroky.
Na začátku měl také nulu. Nyní jsou ve fázi přípravy nákupu prvních autobusů. Politická
vůle vedení krajů není zde vytvořit krycí schránku pro další byznys směrem k soukromým
dopravcům, ale skutečného dopravce, který bude dopravu sám provozovat.
Marek Pieter
 Ohledně otázky, zda by to měla být společnost, která si bude jen objednávat subdodávky,
uvedl, že tomu tak nebude. V důvodové zprávě je uvedeno stanovisko, že by to bylo
v rozporu s evropskou směrnicí, pokud by to bylo vytvoření společnosti, která by uměle
poptávala subdodávky. Tato společnost bude veřejný zadavatel. Bude postupovat jako
Liberecký kraj. Každá položka ve své činnosti bude řešena v rámci zákona o veřejných
zakázkách, tzn., že se bude soutěžit. V rámci vnitřního dopravce, ve vztahu
k Libereckému kraji, pokud by se společnost časem dostala dál, že by měla své autobusy
a řidiče, tak by mohla fungovat na bázi vertikální spolupráce, dříve známe jako „inhouse“,
kde by se definovaly jednotlivé oblasti a výkony, a tyto věci by se nemusely soutěžit.
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Za výbor uvedl, že k bodu proběhla velká diskuze. Každým dnem se objevují nové
informace. Výbor přijal usnesení, že po projednání doporučuje zastupitelstvu Libereckého
kraje vyčkat s rozhodnutím ve věci založení vnitřního dopravce LK formou obchodní
korporace do pravomocného rozhodnutí ÚOHS ve věci prošetření majetkového vstupu
Libereckého kraje do společnosti ČSAD Liberec, a.s.
 Dodal, že se zastupitelé v dalších dnech probírali informacemi s vedením kraje a dál
se věc vysvětlovala.
Bc. Stanislav Mackovík
 Sdělil, že nejdříve si zastupitelé vyslechli zpochybnění ÚOHS ze strany LK a nyní
se dozvěděli, že samotný garanční výbor zohlednil a navrhl usnesení, které zohledňuje
rozhodnutí ÚOHS. Souhlasil s tím, co zaznělo z výboru. Vznesl dotaz, jaká bude
návratnost vložených finančních prostředků, v jakém horizontu bude provozovatel
fakticky provozovat, tedy, kdy dojde k nákupu autobusů. Dále, jak bude zajištěno
personální obsazení a kde bude společnost sídlit.
79

Zápis ze 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

Marek Pieter
 Sdělil, že návratnost je uvedena v materiálu v bodě IV. – nejdříve je potřeba mít analýzu,
finanční plán a harmonogram. V Ústeckém kraji, kde to je příspěvková organizace, byla
zahájena činnost v 5/2017 a nyní řeší přípravu zadávací dokumentace rámcové smlouvy
na nákup autobusů. Harmonogram a finanční analýza nejsou, je to práce pro jednatele,
na zelené louce, aby se připravilo a rozhodlo se, zda je tato cesta, kterou se bude LK
ubírat, a zda je to ekonomicky výhodná pro LK.
 Před zadáním analýzy by uvítal od předsedů klubů ZLK, pokud by takové připomínky
mohli zaslat, aby se to dalo zanést do příkazní smlouvy, mohl se obsah jasně specifikovat
a nebyly pochybnosti o obsahu materiálu.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Uvedl, že mu stále není jasné, proč se společnost zakládá nyní, proč nelze kroky udělat
dopředu a není zde analýza, že se LK touto cestou chce vydat. Není zde harmonogram
a věci, o kterých bylo mluveno. Jestli jde o to, aby to šlo rychle, tak tomu rozumí,
ale chybí to v důvodové zprávě. Není zde uvedeno, co společnost bude dělat. Vznesl
dotaz, zda existuje časový odhad, kdy analýza, co ta společnost bude dělat, bude
vypracována. A zda jde o vratný nebo nezvratný krok. Průhlednější by bylo, aby tento
kandidát, kterého LK vybral, byl najat, pracoval např. v rámci KORID LK a připravil
by vznik společnosti na zelené louce. Následně by se zakládala s příslušnou strukturou.
Nyní se LK nevyhne tomu, že zřejmě bude schvalovat stanovy společnosti znovu,
dle toho, jak rozhodne, že bude společnost vypadat. Nyní je to nepřipraveno.
Marek Pieter
 Konstatoval, že měl při prvotním předkládání tohoto bodu stejné připomínky. Nebere
to jako nezvratný bod, bere to jako zahájení vstupu. Tento člověk bude na věci pracovat,
bez vlivu úřadu, nebude v organizační struktuře úřadu. Týká se to i ocenění tohoto
člověka a než si najímat další společnost, která by dělala analýzu a třeba
by to zpochybňovala, tak tento krok je lepší. Je to jedna z možností, jak zajistit dopravní
obslužnost v území. Stále ÚOHS řeší nákup majetkového podílu jako kupování práva
věci, a z toho důvodu do doby rozhodnutá není umožněno konat, z pohledu výkladu
by mohlo být činěno jako veřejná zakázka.
Bc. Stanislav Mackovík
 Vznesl dotaz, do kdy musí jednatel předložit materiály, které zde nejsou zahrnuty.
A zda v této oblasti je termínován kontrolní termín, kdy se zastupitelé mohou
s tím seznámit. Materiál je zatím jen formální a neřeší, kolik se do toho vloží a jaká bude
návratnost.
Marek Pieter
 Sdělil, že si dokáže představit, že analýza bude trvat stejně dlouho, jako společnosti
NEXIA AP. Může to být např. otázka třech měsíců, spíš jde ale o to, do jakého rozsahu
bude LK chtít ve finanční analýze jít. V této věci by uvítal podněty, jak již zmiňoval.
V této chvíli to chybí, tak je to závislé na tom, až bude dána příkazní smlouva,
vydefinován dokument s přesnými parametry, jaké jsou potřeba, v jakém čase
a kolik to bude LK stát.
Jan Dvořák
 Vznesl dotaz, zda všechny zakázky provádí společnost NEXIA AP.
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Marek Pieter
 Konstatoval, že v květnu 2017 byla objednána služba koncepce založení vnitřního
dopravce, co zpracovává NEXIA AP. Dále také zpracovala ocenění společnosti
a postup při nákupu ČSAD Liberec, a. s., a všechny podklady byly v podkladech jednání
zastupitelstva.
Martin Půta
 Doplnil, že aby LK mohl pracovat na založení vnitřního dopravce a vynakládat finanční
prostředky, které se Libereckému kraji vyčítají, tak by bylo dobré znát signál
od zastupitelů, zda chtějí touto cestou jít – což je to dnešní hlasování. Kritika,
která zde zazněla, nepočítá s tím, že LK ušetřil skoro 16 mil. Kč svým rozhodováním.
Část opozice se ozývá, že LK vynakládá statisíce, ale zapomíná, že LK ušetřil miliony,
díky tomu,že se nešlo na ruku monopolnímu dopravci v kraji. Hledala se cesta, jak zajistit
veřejnou dopravu za rozumné peníze.
 Nechce se ocitnout v situaci, jako město Liberec, kdy cena za dopravní výkon, placená
za městské autobusy, provozované jedním dopravcem, bude naprosto mimo jakýkoliv
ekonomický rozsah. Cenu nad 60 Kč - ekonomické náklady za kilometr, si může vydávat,
kdo chce. Není to standardní obchod. LK by měl udělat vše pro to,
aby se nedostal do stejné pozice, do které to v ČR směřuje, a to je pozice oligopolu,
kde se velcí hráči domluví mezi sebou a veřejné zadavatele, kteří ročně utrácejí
za autobusovou dopravu několik jednotek miliard korun, si tak v zákulisí rozparcelují trh,
jak to je v jiných komoditách v ČR, bohužel, běžné, a to s přihlížením ÚOHS. Ve chvíli,
kdy více jak 60% je dotace LK, kdy se odborářům podařilo přesvědčit vládu, že by řidiči
měli mít regulovanou mzdu, tak jeden z těch vstupů je také zastropovaný. Směřuje
to ke smlouvám, kde každé navýšení těchto mezd, či každá změna cen PHM, se bude
promítat do ceny dopravního výkonu. Vznesl dotaz, hlavně na zastupitele z klubu KSČM,
kteří obhajují to, aby se věc soutěžila, co je tedy na tom tržního. To by vedlo k navýšení
ceny. Společnost BusLine, a.s., to ukázala, když oznámila, že buď se přistoupí na jejich
nabídku, nebo nebudou jezdit. Uvedl, že odmítá to, aby se LK dostal do pozice vydírané
instituce, která si za svých 330 mil. Kč bude kupovat službu, ve které je rukojmí svých
dodavatelů. Proto se navrhuje tento postup. Je důležité vědět, kdo ze zastupitelů je pro to,
aby se LK stal nezávislým na firmách a kdo je zastánce toho, aby se nerozhodovalo
na ZK. Pokud se ZK rozhodne, že vnitřního dopravce nechce, tak to bude znamenat,
že LK nemůže vstoupit do ČSAS Liberec, a. s., pravděpodobně ani do ČSAD Česká Lípa,
a. s., kde je LK ve fázi jednání. Očekává, že společnost BusLine, a.s., by se postaral o to,
aby se ÚOHS věnoval také, aby byl zakázán i tento krok. Cíle jsou zde evidentní.
Už před rokem u ČSAD Liberec, a.s., osoby se zajímavým spojením, dávaly nabídku
na odkoupení akcií, a lidé z tohoto okruhu tvrdí, jak je to pro kraj nevýhodné, a na druhé
straně stojí o to, aby byl právě jim prodán podíl na společnosti.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Uvedl, že rozumí, co pan hejtman říká, ale má pocit, že o vnitřním dopravci už tu bylo
hlasováno a rozhodováno. Nemá rád hlasování, kde se má dát vůle k založení firmy s dost
nejasným mandátem, jen proto, aby se vyjádřila politická vůle, na základě těchto údajů,
to bude na základě toho, jestli je důvěra v dobré úmysly radě kraje. Město Liberec má
s dopravním podnikem, o kterém se zde mluví, zkušenost, že se na dobrá slova nemá
spoléhat. Není tu žádná záruka. Zkušenost ho vede k tomu, že se snaží zjistit, co se bude
dít dál. Vznesl dotaz, zda by bylo možné vložit do usnesení termínovaný závazek,
kdy by byly předloženy zpracované dokumenty – analýza, harmonogram atd.
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Tzn., stanovení data a bylo zřejmé, že se na nějaký čas k tomu zastupitelé vrátí,
a když to nebude reálné, tak se to zruší.
Martin Půta
 Sdělil, že tento termín, do kdy by se mělo rozhodnout, bude reálný k datu 30. 6. 2018.
Je evidentní, že pokud bude LK chtít zadat přímo vlastní firmě ten objem dopravního
výkonu jedné nebo více oblastech, tak bude muset být roční prenotifikaci, tzn., že LK je
v časovém období, kdy se musí rozhodnout, co se bude konat dál. Jeden z důvodů, proč
nechce, aby to dělal krajský úřad, je, že v posledním roce hned několikrát byla taková
situace, že rada projednávala materiály, které měla v tu samou chvíli k dispozici druhá
strana. Minulý týden, kdy se projednával název společnosti, tak den předem tento název
měli k dispozici novináři. Chce mít jistotu, že informace, které LK platí, nebude mít
k dispozici druhá strana, dokud je LK nemůže využít.
Bc. Stanislav Mackovík
 Uvedl, že pan hejtman jim vložil do úst, že chtějí, aby se to na kraji soutěžilo, ale to ani
jeden z nich neřekl. Mluvili o tom, jak byly připraveny zakázky, které dělal LK, a jak je
připravena současnost. A tento projekt, o kterém je diskutováno, nemá LK žádným
způsobem ani finančně, technicky ani personálně připraven. Ani jednou nepadlo,
že by někoho profilovali a že by stáli o to, aby LK vybíral nějaké zakázky.
Jiří Kuchyňka, občan Libereckého kraje
 Ostatním sdělil, že se dnes má projednávat další fáze, boj hejtmana proti soukromému
dopravci. Tou další fází je vznik vnitřního dopravce na zelené louce. Vznesl dotaz, kde se
v hejtmanovi bere neutuchající bojovnost proti dopravci, který naprosto legálně vyhrál
JŘBU I. Co ho dále vede k tomu, aby tak neúnavně hledal způsoby, jak společnost
BusLine, a.s., dostat z dopravního trhu v tomto kraji. Co se stalo tak hrozného
ve společnosti BusLine, a.s., že to tak narušilo doposud dobrou spolupráci s LK.
Vycházejí mu z toho dvě věci - odbory ve společnosti BusLine, a.s., rozjely akci,
na jejímž konci byly zvýšené mzdy v celé ČR všem řidičům autobusů. Tím došlo
k prodražení dopravy. Druhou věcí bylo to, že společnost BusLine, a.s., podala v JŘBU
nabídku i do oblasti Sever a tato nabídka byla nižší, než nabídka, do té doby
delikventního, dopravce ČSAD Liberec. Co potom ale s ČSAD Liberec a jeho majitelem
a co s jeho nedobytnými pohledávkami v řádech milionů korun. Dle jeho informací
proběhlo před vyhlášením JŘBU I jednání kraje s dopravci, aby byla nastavena relevantní
stropová cena a tato byla v JŘBU všemi soutěžiteli doctěna. Pokud se i tato cena panu
hejtmanovi zdála vysoká, proč tedy nebyla stropová cena JŘBU stanovena tak,
aby požadavky či představy pana hejtmana splňovala. V den otevírání obálek
a už ze znalostí vývoje situace, se otevírá plán B, a to odkup předražené krachující
společnosti ČSAD Liberec, kde nemalou část ceny tvoří pohledávky pana Waserbauera.
K těmto krokům si LK nechal vypracovat právní analýzu od tří advokátních kanceláří.
Ty kroky byly tři. Zrušení JŘBU, vyhlášení JŘBU II s jedním účastníkem na každou
oblast a poslední byl nákup akcií ČSAD Liberec, a. s. Vznesl dotaz na zastupitele,
zda četli analýzu advokátních kanceláří Ensinger, s. r. o., MT Legal, s. r. o., a HVH
LEGAL, s. r. o., protože pokud ano, nikdy by pro tyto pokusy,
jak manipulovat s výběrem dopravce, nezvedli ruku. Vždyť je v analýzách jasně napsané,
že některé kroky LK nejsou úplně legislativně správné a predikuje, co bude následovat
a taky se to děje. Ať už to jsou kroky BusLine nebo kroky ÚOHS. Není zde vyloučena
ani trestně právní rovina takového jednání. Proč tedy i po přečtení těchto analýz hejtman
dál slepě pokračuje v této válce a utrácí nemalé prostředky za všechny možné analýzy
82

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 1. 2018

==================================================================
a odhady, které se ve skutečnosti ukazují jako zbytečné, neboť pokud neříkají to,
co hejtman chce, tak se hodí do koše a se spolupráci jsou přibíráni lidé naladěni na stejnou
notu. Díky tomu vznikají kraji nemalé finanční škody.
Martin Půta
 Zopakoval, že kroky, které vedení kraje v loňském roce udělalo, ušetřily kraji 16 mil. Kč.
A to navzdory pokusu v JŘBU I, domluvit si vzájemně velice výhodnou cenu na horní
hranici, ke které došlo. Řeší to orgány, které to řešit mají.
 Konstatoval, že to, že kraj dosáhl pro Liberecký kraj významně nižší ceny v JŘBU II,
jenom ukazuje, že soutěž JŘBU I nebyla v pořádku.
 Dále sdělil, že to, co dělá vedení kraje od minulého roku, je reakce na postup BusLine,
kdy se snaží zmonopolizovat celý trh v LK, ovládnout ho za cenu, která nemá
opodstatnění. Už to, že se dokázalo, že ČSAD Liberec dokázala jezdit celý minulý rok
za 27 Kč za kilometr, tomuto kraji ušetřilo 9 mil. korun jen v jedné oblasti. Zrušení JŘBU
ušetřilo kraji v obou oblastech 16 mil. Kč. Očekával by od opozice pochvalu za to,
že se Liberecký kraj nenechal oklamat.
Bc. Zuzana Kocumová
 Reagovala na hejtmana, kdy říkal, že by očekával pochvalu od opozice, že se ušetřily
peníze z krajského rozpočtu. Od klubů vždy šel apel na šetření v této oblasti
a pochvala by měla být napříč politickým spektrem a pak se uvidí u hlasování to,
jak jsou podporovány kroky kraje, které by měly směrovat k dalším úsporám.
Zde by neměly být koalice a opozice.
Ing. Dan Ramzer
 Vzhledem k tomu, že je členem výkonného orgánu ČSAD Liberec, tak sdělil, že ČSAD
Liberec, a.s., tvrdě zaplatila za to, co se dělo a pokud bylo porušeno cokoliv, tak by měla
být smlouva vypovězena s Libereckým krajem. Vypovězena nebyla.
 Vedení bylo ustanovené v první polovině roku, ČSAD splňuje vše tak, jak mělo být.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Připomněl se s prosbou z předchozího příspěvku, zda si přisvojí úpravu ohledně stanovení
termínu.
Marek Pieter
 Návrh pana Baxy si osvojil a platí termín do 30. 6. 2018.
Ing. Jiří Řádek
 Představil se zastupitelům. Sdělil, že pokud se záměr schválí, tak kraji může být
prospěšný. Je připraven na dotazy.
 Konstatoval k termínu 30. 6. 2018, že mantinely by, do tohoto termínu, měly být
splnitelné.
Martin Půta
 Uvedl, že se zde navrhuje tříčlenná dozorčí rada hlavně kvůli tomu, aby instituce nebyla
zbytečně větší např. jeden zaměstnanec a 10 členů DR. Také by stálo za to vytvořit
pracovní skupinu ze zájemců z jednotlivých klubů ZLK, kteří budou ochotni
spolupracovat na zadání a na dalších krocích. Bylo by praktické mít takovýto poradní
sbor, který by tento proces měl pod kontrolou.
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Ing. Miloš Tita
 Uvedl, že Ing. Řádka zná z prvního volebního období z Výboru dopravního. Tento člověk
je skutečně na svém místě a doporučil ho.
Martin Půta
 Navrhl hlasovat nejdříve o tom, zda se společnost založí a jaký bude mít peněžitý vklad,
kdyby se vložil do usnesení termín k 30. 6. 2018. Pokud by se toto schválilo,
tak by následovala volba členů do dozorčí rady.
Ing. Dan Ramzer
 Upozornil, že pokud věc má být projednána na červnovém zastupitelstvu, tak je potřeba
určit dřívější datum, tzn. první týden v červnu. Navrhl termín 31. 5. 2018.
Martin Půta
 Sdělil, že předpokládá, že pokud to bude v červnovém zastupitelstvu, tak se materiály
budou zpracovat s dostatečným předstihem.
Marek Pieter
 Potvrdil, že by ponechal termín 30. 6. 2018 k předložení na ZK. Doplněna bude ukládací
doložka, že se ukládá Marku Pieterovi předložit finanční analýzu a harmonogram
budoucího zajištění.
Martin Půta
 Konstatoval, že se nyní bude hlasovat o vzniku firmy, o peněžitém vkladu, schválení
zakladatelské listiny, o zmocnění a o termínu předložení dalšího postupu do 30. 6. 2018,
pokud bude schváleno, tak se zvolí DR společnosti.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 K tajné volbě sdělil, že byli nominováni 4 kandidáti na tři místa v dozorčí radě
společnosti. Za klub SLK – Mgr. Daniel David, za klub ANO 2011 – Ing. Milan Kouřil,
za klub SPD-SPO – Ing. Radovan Vích a za klub ZpLK prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že zastupitelé obdrží volební lístek, na němž je možno označit křížkem nejvýše
3 kandidáty. Tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou navrženi do usnesení,
kterým se nominují do dozorčí rady.
JUDr. Němec
 Při obecné volbě platí, že aby byl zvolen kdokoliv, tak musí mít nadpoloviční většinu
hlasů.
Martin Půta
 Upřesnil, že ti, co budou mít v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, budou nominováni.
O dalším postupu se rozhodne dle výsledku.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
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Sdělila stanovisko klubu – klub je připraven podpořit Mgr. Daniela Davida, který je
dlouholetým členem dopravního sdružení Jablonecka a Ing. Milana Kouřila, jako
předsedu Výboru dopravního. U ostatních nominovaných mají volné hlasování.

Hejtman nechal hlasovat o zvolení možnosti hlasovat tajně
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

30

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Ujal se svého mandátu u řečnického pultu a provedl přítomné volbou. Nejdříve požádal
volební komisi o spolupráci. První odvolila volební komise a dále dle abecedy vyvolával
postupně všechny zastupitele, kteří se u pultu podepsali na prezenční listinu a převzali
volební lístek, odebrali se za plentu, kde ho vyplnili, a poté ho vhodili do hlasovací urny.
Volební komise se odebrala ke sčítání volebních lístku.
Byla vyhlášena přestávka.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Seznámil přítomné s výsledkem tajné nominační volby.
Počet vydaných hlasovacích lístků: 35
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 35
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 34
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 1
Počet hlasů pro kandidáta Daniel David: 30
Počet hlasů pro kandidáta Kouřil Milan: 29
Počet hlasů pro kandidáta Šedlbauer Josef: 15
Počet hlasů pro kandidáta Vích Radovan: 19
Do dozorčí rady společnosti Autobusy LK, s. r. o., byl zvolen: první Daniel David, druhý
Kouřil Milan a třetí Vích Radovan.
Martin Půta
 Sdělil, že s JUDr. Němcem bylo odsouhlaseno, že zvolen může být pouze ten kandidát,
který má nadpoloviční počet hlasů. Proběhne tedy druhé kolo tajné volby. Ve druhém
kolem se rozhodne o třetím kandidátovi. Vytvoří se volební lístek s posledními dvěma
jmény.
JUDr. Jiří Němec
 Sdělil, že stoprocentní jistota, pokud jde o nominaci kandidáta do dozorčí rady, bude
tehdy, kdy bude mít jeden z nich nadpoloviční většinu hlasů všech členu ZK.
Martin Půta
 Sdělil, že ve druhém kole bude hlasování také tajnou volbou. Budou zde dva kandidáti,
kteří v prvním kole získali nejméně hlasů.
Mgr. Karel Ulmann
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Neměl nic proti tomu hlasovat znovu a sdělil, že nejdůležitější je schválení zakladatelské
listiny v kompletním znění včetně všech jmen.

Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Navrhl, aby se druhé kolo tajné volby uskutečnilo, aby nominace byla kompletní, a poté
dle výsledku se zvolí postup. Může se stát, že jedno jméno do dozorčí rady by do příštího
zastupitelstva zůstalo neobsazené.
RNDr. Robert Gamba
 Upozornil, že v zakladatelské listině by měla být opravdu kompletní dozorčí rada.
Neúplná dozorčí rada bude bránit zápisu do rejstříku.
Ing. Miloš Tita
 Požádal pana Pietera, aby stanovil termín, do kdy mají kluby ZLK odevzdat připomínky
k materiálu, který má být připraven.
Marek Pieter
 Reagoval na Ing. Titu, že termín bude stanoven s ohledem na přípravu příkazní smlouvy
na jednání rady kraje, a to do 9. 2. 2018.
Bc. Zuzana Kocumová
 Vzhledem k tomu, že bylo přítomno 28 zastupitelů, a ti jsou názorově zhruba na polovinu
rozděleni, tak si nebyla jistá, zda bude šance se shodnout na jednom jméně v nadpoloviční
většině. Podpořila nominaci prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D. Tato oblast mu není cizí
a má co přinést.
Proběhlo druhé kolo tajné volby, kterou přítomné provedl opět Ing. Dan Ramzer, předseda
volební komise. Postupovalo se stejně jako v prvním kole tajné volby.
Po odhlasování všech zastupitelů se volební komise odebrala ke sčítání volebních lístku.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Seznámil přítomné s výsledkem druhého kola tajné nominační volby, kde se rozhodovalo
o třetím místě do dozorčí rady Autobusy LK, s. r. o.
Počet vydaných hlasovacích lístků: 30
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 30
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 30
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0
Počet hlasů pro kandidáta Šedlbauer Josef: 3
Počet hlasů pro kandidáta Vích Radovan: 27
Do dozorčí rady společnosti Autobusy LK, s. r. o., byl ve druhém kole zvolen: Vích Radovan
Martin Půta
 Zrekapituloval návrh usnesení se zvolenými kandidáty do dozorčí rady společnosti
Autobusy LK, s. r. o.
 Nechal hlasovat o celkovém usnesení bodu s doplněnými členy DR.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
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HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

22

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

RNDr. Robert Gamba
 Zpochybnil proběhlé hlasování, jelikož někteří zastupitelé porušili předpisy tím, že odešli
z místnosti a nechali zasunuté hlasovací kartičky. Navrhl hlasovat znovu.
Hlasování o návrhu opakovat hlasování
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

23

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 40/18/ZK
Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o založení společnosti Autobusy LK, s.r.o., jejímž jediným společníkem bude Liberecký
kraj, IČO 70891508, se sídlem na adrese U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, a výše jeho
podílu bude činit 100%,
b) o peněžitém vkladu do společnosti Autobusy LK, s. r. o. ve výši 1.000 Kč (slovy jeden
tisíc korun českých),
schvaluje
text zakladatelské listiny společnosti Autobusy LK, s.r.o., spolu s určením prvního jednatele
Ing. Jiřího Řádka, nar.
bytem
a prvních členů dozorčí
rady
a) Daniela Davida, nar.
bytem č.p.
b) Milana Kouřila, nar.
bytem
c)

Radovana Vícha, nar.

bytem

zmocňuje
Martina Půtu, hejtmana kraje, k učinění zakladatelského právního jednání formou veřejné
listiny a k žádosti o živnostenské oprávnění
a ukládá
1) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit všechny zákonné kroky nutné ke vzniku společnosti
Autobusy LK, s. r. o.,
Termín: 28. 02. 2018
2) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit zastupitelstvu kraje výsledky činnosti společnosti na červnovém
zasedání zastupitelstva kraje.
Termín: 26. 06. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

23

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

44. Náměty a připomínky
Diskuze
Ing. Michal Kříž
 Vznesl dotaz na pana Pietera, zda zastupitelům rozešle příkazní smlouvu pro případné
vyjádření, než bude schválena.
Marek Pieter
 Ano, příkazní smlouva bude rozeslána při přípravě materiálu, aby se daly přednést
připomínky ještě na jednání rady kraje.
Petr Tulpa
 Seznámil přítomné s průběžnými výsledky olympiády dětí a mládeže v Pardubickém
kraji. Libereckým kraj byl v tuto chvíli na prvním místě.
 Vyjádřil se k diskuzi o oblečení na olympiádu.

--- XXX ---
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Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 18.44 hodin.
2. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 27. 2. 2018 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu

………………………………
Ing. Radka Loučková Kotasová

.………………………………
Mgr. Daniel David

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

V Liberci, 7. 2. 2018
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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