Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 27. 2. 2018
Přítomno:

32 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

PhDr.
Jaromír
Baxa,
Ph.D.,
Ing.
Vladimír
Boháč,
Ing. Eva Burešová, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Josef Horinka,
Mgr. Jan Korytář, Ing. Milan Kouřil, MUDr. Jan Mečl, Pavlína
Nováková Hrabálková, Marek Pieter, Vladimír Stříbrný, Petr Tulpa,
Ing. Radovan Vích

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Lőffelmann, Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.08 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 2. 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.
M. Půta sdělil, že zastupitelé byli předem osloveni kvůli omluvám na ZK, vzhledem k tomu,
že jsou v tomto týdnu v Libereckém kraji jarní prázdniny. Doručeno mu bylo 7 omluv,
ale absence se zvýšila kvůli chřipkové epidemii.
Ing. Miloš Tita omluvil paní Pavlínu Novákovou Hrabálkovou a zároveň za ní nominoval
do volební komise Bc. Stanislava Mackovíka.
M. Půta konstatoval, že je přítomno 29 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se omluvili PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., Ing. Vladimír
Boháč, Ing. Eva Burešová, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Josef Horinka, Mgr. Jan Korytář,
Ing. Milan Kouřil, MUDr. Jan Mečl, Marek Pieter, Vladimír Stříbrný, Petr Tulpa,
Ing. Radovan Vích.
M. Půta jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
Dále sdělil k zápisu z 1. zasedání ZK dne 30. 1. 2018, že ověřovateli zápisu byli
Mgr. Daniel David a Ing. Radka Loučková Kotasová. Zeptal se obou, zda zápis ověřili a zda
k němu mají nějaké připomínky. Připomínky nebyly, tímto byl zápis schválen.
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2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřili Jiří Lőffelmann a Mgr. Jiří Ulvr.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 41/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- Jiřího Lőffelmanna,
-

Mgr. Jiřího Ulvra.

HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a poprosil o zvolení náhradníka za MUDr. Mečla.
Mgr. Svoboda navrhl Mgr. Žateckou. Za nepřítomného PhDr. Jaromíra Baxu, Ph.D.
navrhl Prof. Ing. Šedlbauer sebe.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 42/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi v složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
- Martin Brož (ANO 2011),
-

Mgr. Romana Žatecká (ČSSD),
Jan Dvořák (KSČM),

-

Ing. Petr Beitl (ODS),
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (ZpLK),
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-

Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a požádal o navržení náhradníka za Ing. Burešovou.
Bc. Mlejnková navrhla sebe. Ing. Tita za paní Novákovou Hrabálkovou navrhl
Bc. Mackovíka. Za Ing. Vícha hejtman navrhl Bc. Sejkorovou, DiS.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 43/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Bc. Lena Mlejnková (SLK),
-

Michal Kříž (ANO 2011),
Tomáš Hudec (ČSSD),
Bc. Stanislav Mackovík (KSČM),

-

Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
 Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi materiály
- odpověď panu Baxovi na otázky vznesené na 1. ZK dne 30. 1. 2018, od Ing. Radky
Loučkové Kotasové,
- bod č. 30 - Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nových členů,
- představení nominanta do Výboru dopravy ZLK – Jaromíra Červenky,
- představení nominanta do Výboru kontrolního ZLK – Ladislava Adama,
- představení nominanta do Výboru pro tělovýchovu a sportu – Milana Hejduka,
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-

omluva od paní Čechové, směřovaná panu hejtmanovi, ohledně docházky do výboru
finančního.

5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 16. 2. 2018 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 2. jednání
ZK dne 27. 2. 2018.
Dne 23. 2. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- Bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období.
- Bod č. 23 - Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství 2018 – proběhla změna v důvodové zprávě.
- Bod č. 28 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení
příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí.
- Bod č. 29 – písemné informace
o l) Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení projektu IP 1,
o m) Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje za první
tři měsíce,
o n) Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým
krajem,
o o) Problematika polského hnědouhelného dolu Turów.
- Bod č. 30 - Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nových členů.
- Bod č. 31 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18 – Kofinancování
sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery).
- Bod č. 32 - Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“

Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 30. 1. 2018

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
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7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. ledna
do 13. února 2018

Martin Půta

8.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/18
– rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

9.

Převod
vyřazených
služebních
vozidel
příspěvkovým organizacím Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

10.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú.
Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

11.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1)
2)
12.

pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky (2017/12/040)
pozemků v k.ú. Horní Řasnice a k.ú. Srbská
(2017/12/023)
Majetkoprávní operace – darování

1)
2)

Ing. Jitka Volfová

pozemků v k.ú. Frýdlant
pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Polevsko

13.

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové
kázně – Foreigners z.s.

Mgr. Pavel Svoboda

14.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18
– Snížení výdajů kapitoly 912 05 – účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, 920 05 – kapitálové výdaje, odbor
sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14
– kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku příspěvkovým organizacím
resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

15.

Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1
a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

16.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor
zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého
kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora
osob se zdravotním postižením

MUDr. Přemysl Sobotka

17.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/18 –
úprava
specifického
ukazatele
Lékařská
pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací
platby na zajištění lékařské pohotovostní služby,
zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství

MUDr. Přemysl Sobotka
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18.

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
v Libereckém kraji v roce 2018

Ing. Květa Vinklátová

19.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/18 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa Vinklátová

20.

Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje
o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité
kulturní památky na území Libereckého kraje
za rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

21.

Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí
v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
pro rok 2018

Jiří Löffelmann

22.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu
Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů
v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

23.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2018

Jiří Löffelmann

24.

Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje
- oblast
podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková
Kotasová

25.

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové
kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

26.

Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace
z
rozpočtu
Libereckého
kraje
Czech
snowboardcross teamu z.s., na projekt Získání
financí na přípravná soustředění a závodní sezónu
snowboardcrossu

Petr Tulpa

27.

Změna zřizovací listiny Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace

Petr Tulpa

28.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018,
navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů
kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

29.

Písemné informace

příslušní členové rady kraje
dle předložených písemných
informací
6
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a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 10. 1. 2018
do 6. 2. 2018
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017
Ukončení projektu „Kybernetická bezpečnost
Krajského úřadu Libereckého kraje“ v průběhu
přípravy

Ing. Jitka Volfová

Ukončení projektu „Rozvoj informačních systémů
a technologií ZZS LK“ v průběhu přípravy
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva
Libereckého kraje za období srpen 2017 - prosinec
2017

Ing. Radka Loučková
Kotasová
Martin Půta

Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team
za rok 2017
Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2.
mimořádném zasedání rady kraje
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III.
třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy
v Libereckém kraji

Ing. Radka Loučková
Kotasová
Marek Pieter

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji
v roce 2018
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled
o účasti členů výborů na jednání výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí
2017
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního
prostředí
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
za II. pololetí roku 2017

Marek Pieter

Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení
projektu IP 1
Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje za první tři měsíce

Mgr. René Havlík

Aktualizace
Seznamu
významných
akcí
podporovaných Libereckým krajem
Problematika polského hnědouhelného dolu Turów

Martin Půta

30.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje - rezignace a volba nových členů

Martin Půta

31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18 –
Kofinancování sociálních služeb v r. 2018
z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
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Martin Půta
Ing. Radka Loučková
Kotasová

Marek Pieter

Martin Půta

Jiří Löffelmann

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Jiří Löffelmann
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32.

33.
HLASOVÁNÍ Č.:

Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových
dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji II.“
Náměty a připomínky
4
PRO: 32
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

Ing. Radka Loučková
Kotasová

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Petr Beitl
 Oznámil přítomným, že se rozhodl a má v úmyslu rezignovat na funkci zastupitele
Libereckého kraje, písemnou rezignaci předal hejtmanovi. Důvodem je jeho účast
ve sněmovně a termínová kolize s jednáním ZK. Již na začátku funkčního období
avizoval, že se funkce krajského zastupitele vzdá v okamžiku, kdy bude vyhlášena nová
vláda. Rozhodl se toto rozhodnutí učinit dříve. Na podzim roku 2018 by oslavil 10 let
výročí působení v Zastupitelstvu Libereckého kraje. Poděkoval kolegům a krajským
úředníkům za spolupráci. Všem do budoucna popřál hodně sil, pevné nervy a spoustu
dobrých nápadů. Slíbil, že jako poslanec je dále připraven se podílet na projektech
ve prospěch LK. Bude se snažit prosazovat oprávněné zájmy občanů
i samosprávy a hájit princip oslabovaní role státu tam, kde jednotlivec, rodiče, obec nebo
kraj mají přirozené právo a schopnost rozhodovat o své budoucnosti samostatně.
6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru - výbor projednal předložená usnesení RK, mRK, ZK
a výborů a neshledal žádná formální pochybení a nedostatky. Za výbor konstatoval,
že neustále přetrvává nejednotnost číslování jednotlivých usnesení výborů,
prostřednictvím tajemnice výboru požádal ředitele KÚLK o nápravu.
Martin Půta
 Požádal Mgr. Jarošovou, v zastoupení ředitele KÚLK, aby ho o připomínce, která byla
vznesená na jednání ZK, informovala.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 44/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
a vypouští
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ze sledování splněná usnesení č. 437/17/ZK, 490/17/ZK, 493/17/ZK, 494/17/ZK, 528/17/ZK,
529/17/ZK, 534/17/ZK, 537/17/ZK, 538/17/ZK, 543/17/ZK, 545/17/ZK, 557/17/ZK,
560/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. ledna do 13. února 2018
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 45/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. ledna do 13. února 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 17. ledna do 13. února 2018.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/18 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Bc. Lena Mlejnková
 Za nepřítomného předsedu Výboru finančního – Ing. Tomáše Hockeho, přednesla
stanovisko výboru – výbor projednal body č. 8, 10, 14, 16 – 19, 22, 25, 28, 29 a) a 31
a doporučil zastupitelstvu projednat a schválit předložená usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 46/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/18 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
9
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schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Městu Rokytnice
nad Jizerou, IČ 00276057, sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
na akci Setkání Rokytnic České republiky ve výši 10.000 Kč,
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/336/2018
mezi Libereckým krajem a Rokytnicí nad Jizerou, IČ 276057, Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/336/2018 mezi Libereckým krajem
a Rokytnicí nad Jizerou, IČ 276057, sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2018.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Převod vyřazených služebních vozidel příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 47/18/ZK
Převod vyřazených služebních vozidel příspěvkovým organizacím Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí věcného daru – služebního motorového vozidla Škoda Octavia 4x4x COM.
2,0 DPF, RZ 3L4 8343 v celkové pořizovací ceně 607.665 Kč a střešního nosiče
v celkové pořizovací ceně 3.726 Kč příspěvkové organizaci Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, Náměstí Osvobození 297, 470 01 Česká
Lípa, IČ 00360198,
b) o poskytnutí věcného daru - služebního motorového vozidla Škoda Yeti Activ 1,2 TSI,
RZ 3L6 17 13 v celkové pořizovací ceně 384.565 Kč, autorádia SONY CDX-GT28
10
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c)

v celkové pořizovací ceně 2.734 Kč a mobilní jednotky MJ 2732 VEP GPS + GSM
anténa v celkové pořizovací ceně 7.639 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČ 71220038,
o poskytnutí věcného daru - služebního motorového vozidla VW Caravelle 4x4x 2,5
TDI, RZ 3L3 6725 v celkové pořizovací ceně 1.457.750 Kč a mobilní jednotky MJ 2732
VEP GPS + GSM anténa v celkové pořizovací ceně 7.639 Kč příspěvkové organizaci
Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1,
IČ 70932522

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit postup dle přijatého usnesení.
Termín: 30. 04. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 8
PRO: 32
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

10. Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 48/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p.p.č. 2561/10 o výměře 1225 m2, trvalý travní porost, nacházející
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, ve vlastnictví ČR – Státní
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO 01312774, za účelem scelení oplocených pozemků, za kupní cenu
ve výši 1.103.000 Kč, která byla stanovena na základě vypracovaného znaleckého
posudku č. 9914-394-2017 ze strany ČR - Státního pozemkového úřadu,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizace Domov
a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, U Balvanu 2, 46601 Jablonec nad Nisou,
IČO 75070758, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky (2017/12/040)
2)
pozemků v k.ú. Horní Řasnice a k.ú. Srbská (2017/12/023)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 49/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Horka u Staré Paky (2017/12/040)
2)
pozemků v k.ú. Horní Řasnice a k.ú. Srbská (2017/12/023)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p.p.č. 1093/7 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Horka u Staré Paky, obci Horka u Staré Paky, a evidovaným na listu vlastnictví
č. 178 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
od
za celkovou kupní cenu
ve výši 750 Kč (slovy sedm set padesát korun českých), kupní cena nebude
refundována, jedná se o modernizaci silnice III/2931 v průmyslové zóně na Horkách
u Staré Paky,
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,
2. a) koupi
- části p.p.č. 156/1 o výměře 20 m2, nově označené jako p.p.č. 156/7, ostatní plocha,
jiná plocha,
-části p.p.č. 1498/1 o výměře 54 m2, nově označené jako p.p.č. 1498/4, ostatní
plocha, jiná plocha,
- části p.p.č. 1498/1 o výměře 29 m2, nově označené jako p.p.č. 1498/5, ostatní
plocha, ostatní, komunikace, vše vymezeno geometrickým plánem č. 306-1049/2015
ze dne 6. 3. 2015, v katastrálním území Horní Řasnice, obci Horní Řasnice,
evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant,
- části p.p.č. 1148/4 o výměře 9 m2, nově označené jako p.p.č. 1148/21, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 124-1047/2015
ze dne 20.3.2015, v katastrálním území Srbská, obci Horní Řasnice, evidované na
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
12
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pracoviště Frýdlant, od obce Horní Řasnice, se sídlem č.p. 230, 464 01 Horní
Řasnice, IČO 00672041, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.600 Kč,
(slovy pět tisíc šest set korun českých), jedná se o stavbu "Oprava dopravní
infrastruktury po povodni 2013, SO 264 - III/2918 Horní Řasnice a SO 263 III/2918 - Srbská - havárie opěrné zdi", refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemků v k.ú. Frýdlant
2)
pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Polevsko
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer
 Ohlásil střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 50/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemků v k.ú. Frýdlant
2)
pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Polevsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování p.p.č. 1149/2 o výměře 170 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1149/3 o výměře 257 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1149/4 o výměře 481 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1149/5 o výměře 89 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1149/6 o výměře 275 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1149/7 o výměře 52 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 1149/8 o výměře 136 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1149/9 o výměře 121 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1149/10 o výměře 58 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1149/11
o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p.p.č. 3111/2 o výměře 17 m2,
13

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

2.

ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 3111/3 o výměře 19 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 2966316/2017 ze dne 18. 10. 2017, nacházejících se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, městu
Frýdlant, se sídlem T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO 00262781, hodnota daru
dle účetní evidence činí 120.050 Kč (slovy jedno sto dvacet tisíc padesát korun českých),
jedná se o pozemky pod nově vybudovanými nebo rekonstruovanými chodníky,
darování části p.p.č. 836/1 o výměře 501 m2, nově označené jako p.p.č. 836/26, 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, včetně vyřazené části silnice
č. III/26318 na předmětné části pozemku, obci Polevsko, se sídlem Polevsko 152, 471 16
Polevsko, IČO 00525405, hodnota daru dle účetní evidence činí 82.591,45 Kč (slovy
osmdesát dva tisíc pět set devadesát jedna korun českých, 45 haléřů), část předmětného
pozemku se nachází pod již vyřazenou silnicí a má charakter místní komunikace

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 13 – 15 projednal a doporučil je
zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 51/18/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků
z kapitoly 917 05 – transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO 28558073, se sídlem Moskevská
27/14, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec ve výši 184.679 Kč, tj. 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 03. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05
– účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, 920 05
– kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14
– kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních
věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 52/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 –
účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, 920 05 – kapitálové
výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje,
odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižuje se kapitola 912 05 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odboru
sociálních věcí, v celkové výši 4.820.000 Kč v tom
a) akce číslo 05500161512 – Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace – výměna výtahů za odpovídající normám v celkové
výši 4.200.000,00 Kč,
b) akce číslo 05500241521 – Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace –
zateplení objektu v celkové výši 620.000 Kč,
2.

navyšuje se kapitola 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, v celkové výši 4.820.000 Kč zavedením následujících ukazatelů
a) akce číslo 05500161512 – Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace – výměna výtahů za odpovídající normám v celkové
výši 4.200.000 Kč,
b) akce číslo 05500241521 – Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
– zateplení objektu v celkové výši 620.000 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 03. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím
listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 53/18/ZK
Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace, kde se upravuje hlavní účel činnosti a místa poskytování služeb p.o.,
2. a) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, kde se mění specifikace a snižuje pořizovací hodnota pozemků z důvodu
vynětí pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy ze správy p.o. z důvodu jeho prodeje,
b) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace, kde se navyšuje hodnota staveb po provedení stavby
„Oprava nádvoří a příjezdové komunikace“,
c)

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, kde se navyšuje hodnota staveb po provedení
stavby elektrické brány posuvné,
d) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení OSTARA, příspěvková organizace,
kde se snižuje hodnota staveb o plynárenské zařízení včetně všech součástí
a příslušenství v k.ú. Cvikov a o stavbu chodníku v k.ú. Nový Bor,
e)

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace, kde se navyšuje pořizovací hodnota staveb o stavbu čistírny
odpadních vod
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení úplného znění zřizovací
listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení APOSS Liberec, p.o., a výše uvedených příloh č. 1
ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
kraje.
Termín: 20. 03. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační
fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti
podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3
– Podpora osob se zdravotním postižením
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 54/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond
LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory
Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob
se zdravotním postižením
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 36/18, kterým se snižuje nerozepsaná rezerva
ve výdajích kapitoly 926 09 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví,
program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnné výši 338.194 Kč
a současně se zavádí nové specifické ukazatele ve výdajích kapitoly 926 09 - Dotační
fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním
postižením v celkové výši 338.194 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením,
a) na projekt „Elektrický vozík Quickegroove jive“ č. OLP/44/2018 mezi Libereckým
krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
b) na projekt „Elektrický vozík“ č. OLP/45/2018 mezi Libereckým krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
c)

na projekt „Mechanický, polohovací vozík HOP 2 Max“ č. OLP/46/2018
mezi Libereckým krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale
bytem
d) na projekt „Therasuit oblek“ č. OLP/47/2018 mezi Libereckým krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
e)

na projekt „Quickie Attitude - přídavný pohybový pohon“ č. OLP/48/2018 mezi
Libereckým krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
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f)

na projekt „Pomůcka pro přesun a pojízdný stolek pro vozíčkáře“ č. OLP/49/2018
mezi Libereckým krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
g) na projekt „Pořízení terapeutických a rehabilitačních pomůcek“ č. OLP/50/2018
mezi Libereckým krajem a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
h) na projekt „Motomed VIVA 2“ č. OLP/51/2018 mezi Libereckým krajem
a příjemcem
dat. nar.
trvale bytem
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním
postižením vyhlášený v roce 2017, níže uvedeným příjemcům na projekt a do výše
Příjemce /
Bydliště / dat.
narození

Projekt
Elektrický
vozík
Quickegroov
e jive

Výše
dotace
v Kč /
v%
33.982
/ 14,58

Závazné
parametry
projektu
nákup
elektrickéh
o vozíku /
ks / 1

Elektrický
vozík

21.000
/ 70,00

Elektrický
vozík / ks /
1

Mechanický,
polohovací
vozík HOP 2
Max

42.000
/ 70,00

Vozík HOP
2 Max
polohovací
/ ks / 1

Therasuit
oblek

49.593
/ 70,00

Therasuit
oblek / ks /
1

Quickie
Attitude přídavný
pohybový
pohon

70.000
/ 60,69

Pomůcka pro
přesun a
pojízdný
stolek pro
vozíčkáře

10.950
/ 69,83

Quickie
Attitude přídavný
pohybový
pohon / ks /
1
Kompenza
nční
pomůcky /
ks / 2
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Účel projektu
Elekrický vozík za
účelem kompenzace
zdravotního
omezení DMO
spastická
kvadruparéza
Pořízení
elektrického vozíku
pro zajištění osobní
mobility.
Pořízení druhého
mechanického
polohovacího
vozíku HOP 2 Max
pro duplicitu domácí péče a péče
v týdenním
stacionáři.
Pořízení zdravotní
pomůcky Therasuit
oblek pro podporu
psychomotorického
vývoje.
Pořízení přídavného
pohybového pohonu
- zdravotní
pomůcky nehrazené
ze zdravotního
pojištění.
Kompenzační
pomůcky
specifikované v
projektu jsou určeny
pro zkvalitnění
života a pohybu

Začátek /
Konec
projektu
30.9.2017 /
31.12.2017

30.9.2017 /
30.9.2018
30.9.2017 /
30.9.2018

30.9.2017 /
30.9.2018

30.9.2017 /
30.9.2018

1.1.2018 /
31.5.2018
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Pořízení
terapeutickýc
ha
rehabilitačníc
h pomůcek

52.773
/ 38,83

Motomed
VIVA 2

57.896
/ 70,00

žadatelky (točna pro
přesun, pojízdný
stolek). Účelem
projektu je
dofinancování
kompenzačních
pomůcek, které
nejsou hrazeny z
veřejného
zdravotního
pojištění.
Zajištění souboru
terapeutických a
rehabilitačních
pomůcek

Rehabilitac
ni zidle Xpanda / ks
/ 1,
Oblecek
theratogs /
ks / 1,
Panat vzduchove
dlahy na
paze / ks /
1, Balancni
podlozka
"Bosu" / ks
/1
Motomed / Pořízení zdravotní
ks / 1
pomůcky nehrazené
ze zdravotního
pojištění - Motomed

30.9.2017 /
30.9.2018

30.9.2017 /
30.9.2018

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením z
důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, níže uvedenému příjemci na
projekt:
Příjemce / Bydliště /
dat. narození

Požadova
ná částka
dotace (v
Kč/ v %)
39.130 Kč
/ 70 %

Název
projekt
u
Elektric
ký skútr

Odůvodnění admin. nesouladu
Žádost o dotaci nebyla podána na řádném
formuláři žádosti o dotaci - byly doručeny pouze
povinné přílohy žádosti, nikoli žádost vlastní.
Žádost byla podána po uplynutí termínu pro
podání žádosti stanoveném ve Vyhlášení
programu.

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 03. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/18 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita
 Vznesl dotaz, zda bude řešeno zajištění zubní pohotovosti na Českolipsku.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Odpověděl Ing. Titovi, že není dostatek zubařů. V České Lípě je jeden zubař, ale LK
s ním nemá žádný právní vztah. Zubní pohotovost je tedy pouze v Liberci pro celý
Liberecký kraj.
Martin Půta
 Odkázal na to, že v minulosti LK vypisoval výběrová řízení a v některých lokalitách
nebyli žádní zájemci o uzavření smlouvy s LK. Tato služba má velký problém
se zajištěním. Sdělil, že vedl dlouhý rozhovor s Ing. Evou Burešovou, starostkou města
Doksy, kde mají velké starosti se zajištěním pediatra. Všeobecná zdravotní pojišťovna
konstatovala, že tato služba má být dostupná do 35 km, což odpovídá trase, dlouhé
maximálně do Mladé Boleslavi nebo České Lípy. Tato možnost není pro rodiče s malými
dětmi reálná v zajištění ošetření. Situace je složitá i v dalších oblastech a dalších
zdravotnických službách. V řadě menších míst slouží lékaři jen proto, že chtějí, protože
by už dávno mohli odejít na zaslouženou penzi. Bez nich systém bude fungovat jen
obtížně. Toto bude jedno z témat, o kterém se bude hovořit s ministrem zdravotnictví,
až bude na návštěvě v Libereckém kraji. Věc má v rukou pojišťovna a měla by zvýhodnit
lékaře tak, aby šli ordinovat do míst, kde síť není, místo toho, aby se zřizovali stále nové
ordinace ve velkých městech.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 55/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/18 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/18, kterým se upravuje rozpis specifického
ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví
v úhrnné výši 15.497.201 Kč,
rozhoduje
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o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby
v úhrnné výši 15.497.241 Kč a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto
rozsahu
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 10/357, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 3.141.051 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 77 Česká Lípa, ve výši 2.304.800 Kč,
c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČ 00829838, se sídlem Nemocniční 15,
466 60 Jablonec nad Nisou, ve výši 2.304.800 Kč,
d) MMN, a.s., IČ: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
ve výši 3.393.150 Kč,
e)
f)

2.

3.

Nemocnici Frýdlant s. r. o., IČ 47311576, se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant,
ve výši 1.088.350 Kč,
Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČ 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.088.350 Kč,

g) Lázním Kundratice, a. s., IČ 46708880, se sídlem Lázeňská 134, 463 52 Osečná –
Lázně Kundratice, ve výši 2.176.700 Kč,
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČ 27283933,
se sídlem
Husova10/357,
Liberec
I-Staré Město, 460
01
Liberec,
ve výši ve výši 5.000.000 Kč
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství ve výši 1.302.600 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,

schvaluje
znění těchto smluv
a) Smlouvy č. OLP/62/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 10/357,
Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933,
b) Smlouvy č. OLP/65/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849,
470 77 Česká Lípa, IČ 27283518,
c)

Smlouvy č. OLP/67/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 15,
466 60 Jablonec nad Nisou, IČ 00829838,
d) Smlouvy č. OLP/68/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČ: 05421888,
e) Smlouvy č. OLP/69/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Frýdlant s. r. o., se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant,
IČ 47311576,
f)

Smlouvy č. OLP/70/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČ 63145766,
g) Smlouvy č. OLP/72/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Lázněmi Kundratice a. s., se sídlem Lázeňská 134, 463 52 Osečná – Lázně
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Kundratice, IČ 46708880,
h) Smlouvy č. OLP/73/2018 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem
Husova 10/357, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933
i)

Smlouvy č. OLP/74/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

MUDr. Přemysl Sobotka
 Přednesl stanovisko Výboru zdravotnictví za nepřítomného předsedu výboru – výbor bod
projednal a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
18. Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Hana Maierová, předsedkyně Výboru památkové péče, cestovního ruchu a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 18 – 20 projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 56/18/ZK
Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v r. 2018
následujícím knihovnám
- Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové organizaci, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171 ve výši 1.404.000 Kč,
- Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily,
IČ 00856100 ve výši 1.403.000 Kč,
-

Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní náměstí
600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428 ve výši 1.093.000 Kč,
schvaluje
- Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/459/2018
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-

mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa, se sídlem Nám.
T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171,
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/461/2018
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Semily, se sídlem Tyršova 49, 513 01
Semily, IČ 00856100,

-

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/463/2018
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad Nisou, se sídlem Dolní
náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit smlouvy o poskytnutí dotací na výkon regionálních funkcí knihoven
v Libereckém kraji v roce 2018 k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 57/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 54 655 Kč a současně se navyšují, zavádí nové
specifické ukazatele u jednotlivých akcí v kapitole 926 07 - Dotační fond, program 7.5
Poznáváme kulturu v celkové výši 54 655 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, z programu 7.5 Poznáváme
kulturu v úhrnném objemu 54 655 Kč níže uvedeným příjemcům
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4.

5.

6.

7.

8.

De minimis

3.

IČ/
nar.

Termín realizace
projektu

2.

Základní
škola
Tanvald,
Sportovní
576,
příspěvková
organizace
Základní
škola
Tanvald,
Sportovní
576,
příspěvková
organizace
Základní
škola
Tanvald,
Sportovní
576,
příspěvková
organizace
Základní
škola a
Mateřská
škola, Mírová
81, Mimoň,
příspěvková
organizace
Základní
škola a
Mateřská
škola, Mírová
81, Mimoň,
příspěvková
organizace
Základní
škola a
Mateřská
škola, Mírová
81, Mimoň,
příspěvková
organizace
Základní
škola Dr.
Miroslava
Tyrše, Česká
Lípa,
Mánesova
1526,
příspěvková
organizace
Základní
škola Velké
Hamry,
Školní 541 –
příspěvková
organizace

Sídlo/
bydliště

Dotace v maximální
výši (Kč)

1.

Příjemce/
forma

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

č.

Rozhod
ující
závazné
výstupy
projekt
u

Archeologie, historie a
kreativita – Kdo tu žil
před námi?

Sportovní
576,
Tanvald

43257089

1 návštěva
vzdělávacíh
o programu

69,95

7 960

1.2. – 31.5.
2018

ne

Cesta kamene

Sportovní
576,
Tanvald

43257089

1 návštěva
vzdělávacíh
o programu

69,97

5 570

1.2. – 31.5.
2018

ne

Výroba šperku, kreativita

Sportovní
576,
Tanvald

43257089

1 návštěva
vzdělávacíh
o programu

70

6 055

1.2. – 31.5.
2018

ne

Kombinovaný vzdělávací
a rukodělný program
(Zvířata)

Mírová
81,
Mimoň

48282545

1 denní
akce

70

5 250

1.1. – 30.6.
2018

ne

Tradice sladké pochoutky
Lomnických sucharů

Mírová
81,
Mimoň

48282545

1 denní
akce

70

4 900

1.1. – 30.6.
2018

ne

Mírová
81,
Mimoň

48282545

1 denní
akce

70

3 920

1.1. – 30.6.
2018

ne

Mánesova
1526,
Česká
Lípa

49864611

1 denní
akce

67,96

7 000

2.5. – 29.6.
2018

ne

Školní
541,
Velké
Hamry

72743476

5x 1-denní
akce

70

14 000

1.1. – 30.6.
2018

ne

Název projektu/
účel projektu

Jak chutná koláž?

Historie bydlení

Společně do Muzea
Českého ráje v Turnově
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schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch, z programu 7.5 Poznáváme kulturu, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2018,
Termín: 31. 03. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi výše uvedenými příjemci
a Libereckým krajem k podpisu Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 83/2017.
Termín: 30. 04. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2017
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál a požádala o úpravu materiálu po projednání
na základě připomínky Výboru cestovního ruchu památkové péče a kultury,
kde v důvodově zprávě, v odst. 3, se vynechá věta - Vlastníci kulturních památek jsou
dlouhodobě omezováni ve svých vlastnických právech požadavky orgánu památkové péče
bez jakékoliv kompenzace. Pouze malé procento vlastníku uspěje ve vyhlášených
dotačních titulech. Návrh výboru si osvojila.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 58/18/ZK
Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší
realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Doplnil, že by nebylo špatné, aby orgány, které mají pravomoc vlastníkům říkat, co mají
se svými nemovitostmi dělat, taky disponovaly při rozhodování nějakými finančními
prostředky, které by zvyšovaly motivaci vlastníků všechna ta nařízení dodržovat.
21. Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje pro rok 2018
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 21 - 23 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 59/18/ZK
Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého
kraje pro rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého
kraje, oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 30.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádosti o dotace
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení a zveřejnění Programu.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 - Lesnický fond
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 60/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 - Lesnický fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 42/18, kterým se snižují rezervy ve výdajích
kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 1 159 568,50 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové
specifické ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí
a zemědělství v celkové výši 1 159 568,50 Kč (program Podpora hospodaření v lesích)
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje v úhrnném objemu 1 159 568,50 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu
do výše

Č.

Název žadatele

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé bydliště,
žadatele

23

Režim
podpor
y De
minimis
(D) /
Notifika
ce (N)

Právní statut

Výše dotace
v Kč

Účel dotace

fyzická osoba
nepodnikající

2 870,00 Kč

výstavba oplocenky
2 870

D

fyzická osoba
podnikající

9 000,00 Kč

instalace lapáků
9 000

D

43

Denisa
Strapinová

04340248 /

45

Obec Kobyly

00672017

Kobyly 9, Kobyly, 463
45

obec

8 560,00 Kč

další výchovný zásah
D
8 560

46

Město
Raspenava

00263141

Fučíkova 421,
Raspenava, 464 01

obec

32 452,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 32 452

N

47

Obec Kunratice

46744967

Kunratice 158,
Kunratice, 464 01

obec

5 456,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 5 456

N

obec

33 826,00 Kč

instalace lapáků
7 000, výstavba
oplocenky 4 800,
aplikace nátěru proti
okusu 22 026

D

obec

28 500,00 Kč

výstavba oplocenky
28 500

D

48

Město Český
Dub

00262722

Nńáměstí Bedřicha
Smetany 1, Český
Dub, 463 43

49

Obec Chlum

00483362

Chlum 95, Chlum, 472
01
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50

fyzická osoba
nepodnikající

1 725,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 725

D

51

fyzická osoba
nepodnikající

3 000,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 3 000

D

52

fyzická osoba
nepodnikající

1 415,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 415

D

53

fyzická osoba
nepodnikající

2 840,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 840

D

54

fyzická osoba
nepodnikající

1 240,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 240

D

55

fyzická osoba
nepodnikající

1 370,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 370

D

56

fyzická osoba
nepodnikající

7 595,00 Kč

instalace odparníků
1 800,
aplikace nátěru proti
okusu 5 795

D

57

fyzická osoba
nepodnikající

3 110,00 Kč

instalace odparníků
400, aplikace nátěru D
proti okusu 2 710

58

fyzická osoba
nepodnikající

2 380,00 Kč

instalace odparníků
800, aplikace nátěru D
proti okusu 1 580

59

fyzická osoba
nepodnikající

4 055,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 4 055

60

fyzická osoba
nepodnikající

4 520,00 Kč

instalace odparníků
400, aplikace nátěru D
proti okusu 4 120

61

fyzická osoba
nepodnikající

2 600,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 600

62

fyzická osoba
nepodnikající

1 185,00 Kč

instalace odparníků
400, aplikace nátěru D
proti okusu 785

obec

7 353,00 Kč

instalace odparníků
1 000,
aplikace nátěru proti
okusu 6 353

N

fyzická osoba
nepodnikající

1 773,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 773

D

63

Obec Dalešice

43256201

Dalešice 67, Dalešice,
468 02

64

65

Obec Paseky nad
Jizerou

00580791

Paseky nad Jizerou
242, Paseky nad
Jizerou, 512 47

obec

14 844,00 Kč

66

Město Cvikov

00260410

Náměstí Osvobození
63, Cvikov, 471 54

obec

54 553,00 Kč

28

instalace lapáků
8 500,
aplikace nátěru proti
okusu 6 344
výstavba oplocenky
42 720, aplikace
nátěru proti okusu
825, další výchovný
zásah 11 008

D

D

D (8
500) / N
(6 344)

N
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67

Obec Luka

00673480

Luka 17, Luka, 472 01

obec

13 040,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 13 040

N

68

Město Smržovka

00262579

náměstí T.G.
Masaryka 600,
Smržovka, 468 51

obec

15 950,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 15 950

N

69

Obec Tuhaň

00831727

Tuhaň 32, Tuhaň, 472
01

obec

31 430,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 27 590,
N
další výchovný zásah
3 840

70

fyzická osoba
nepodnikající

2 700,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 700

D

71

fyzická osoba
nepodnikající

1 010,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 010

D

72

fyzická osoba
nepodnikající

2 110,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 110

D

73

fyzická osoba
nepodnikající

17 700,00 Kč

instalace odparníků
5 400,
aplikace nátěru proti
okusu 12 300

D

74

Obec Tachov

49864009

Tachov 34, Tachov,
472 01

obec

1 920,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 920

D

75

Město Dubá

00260479

Masarykovo náměstí
138/1, Dubá, 471 41

obec

86 320,00 Kč

výstavba oplocenky
16 000, aplikace
nátěru proti okusu
70 320

N

76

Obec Brniště

00260401

Brniště 102, Brniště,
471 29

obec

26 505,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 26 505

N

Městské lesy
Česká Lípa spol.
s r.o.

D
(6 000) /
N(122 3
80)

25446541

náměstí T.G.M. 1,
Česká Lípa, 470 01

obec

13 627,00 Kč

obec

19 870,00 Kč

80

fyzická osoba
nepodnikající

4 080,00 Kč

instalace odparníků
800, aplikace nátěru D
proti okusu 3 280

81

fyzická osoba
nepodnikající

2 649,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 649

D

82

fyzická osoba
nepodnikající

1 020,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 020

D

77

78

Město Chrastava

00262871

náměstí 1. máje 1,
Chrastava, 463 31

79

Město Osečná

00263061

Svatovítské náměstí
105, Osečná, 463 52

s.r.o.

29

128 380,00
Kč

instalace odparníků
6 000,
výstavba oplocenky
24 000,
aplikace nátěru proti
okusu 91 340,
další výchovný zásah
7 040
instalace odparníků
1 000, aplikace
nátěru proti okusu 6
227, další výchovný
zásah 6 400
výstavba oplocenky
12 040,
aplikace nátěru proti
okusu 7 830

D
(1 000) /
N
(12 627)

D
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83

fyzická osoba
nepodnikající

1 325,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 325

D

84

fyzická osoba
nepodnikající

1 950,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 950

D

85

fyzická osoba
nepodnikající

3 150,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 3 150

D

86

Obec Pulečný

00832332

Pulečný 26, Pulečný,
468 02

obec

37 390,00 Kč

instalace odparníků
8 400,
aplikace nátěru proti
okusu 28 990

D
(8 400) /
N(
28 990)

87

Město Zákupy

00261114

Borská 5, Zákupy, 471
23

obec

38 542,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 38 542

N

fyzická osoba
nepodnikající

1 520,00 Kč

další výchovný zásah
D
1 520

88

89

Obec Jestřebí

00260878

Jestřebí 142, Jestřebí,
471 61

obec

17 735,00 Kč

výstavba oplocenky
3 880, aplikace
D
nátěru proti okusu 13
855

90

Obec Jeřmanice

46744959

Pastevní 274,
Jeřmanice, 463 12

obec

3 040,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 3 040

N

91

Městské lesy
Liberec, p.o.

72053984

Lidové sady 425/1,
Liberec I - Staré
Město, 460 01

p.o.

49 205,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 49 205

N

92

fyzická osoba
nepodnikající

2 555,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 555

D

93

fyzická osoba
nepodnikající

1 950,00 Kč

instalace odparníků
400, aplikace nátěru D
proti okusu 1 550
aplikace nátěru proti
okusu 7 310

94

Statutární město
Jablonec nad
Nisou

00262340

Mírové náměstí
3100/19, Jablonec nad
Nisou, 466 01

obec

7 310,00 Kč

95

Obec Pertoltice
pod Ralskem

00672912

Pertoltice pod
Ralskem 165,
Pertoltice pod
Ralskem, 471 24

obec

7 863,00 Kč

obec

29 589,00 Kč

a.s.

2 267,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 267

D

fyzická osoba
nepodnikající

5 400,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 5 400

D

obec

3 855,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 3 855

N

96

Město Mimoň

00260746

Mírová 120,
Mimoň III, 471 24

97

ZOD Brniště a.s.

00119407

Jáchymov 1, Brniště,
471 29

98

99

Obec Provodín

00524760

Provodín 80,
Provodín, 471 67

30

instalace odparníků
2 400,
aplikace nátěru proti
okusu 5 463
instalace odparníků
2 000, výstavba
oplocenky 12 000,
aplikace nátěru proti
okusu 15 589

D
D
(2 400) /
N
(5 463)
D
(2 000) /
N(
27 589)
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100

Město Lučany
nad Nisou

00262455

Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71

obec

16 580,00 Kč

aplikace nátěru proti
N
okusu 16 580

101

Město Jilemnice

00275808

Masarykovo náměstí
82, Jilemnice, 514 01

obec

14 215,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 14 215

N

102

Obec Chotovice
u Nového Boru

00831590

Chotovice u Nového
Boru 8, Chotovice u
Nového Boru, 473 01

obec

9 495,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 9 495

N

103

Obec Bohatice

00673340

Bohatice 79, Bohatice,
470 02

obec

6 560,00 Kč

instalace odparníků
1 200,
aplikace nátěru proti
okusu 5 360

D (1
200) / N
(5 360)

104

Lesy Nový
Berštejn s.r.o.

02791650

Nový lesík 998/7,
Praha - Střešovice, 162
00

s.r.o.

4 342,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 4 342

N

105

Město Jablonné v
Podještědí

00260576

náměstí Míru 22,
Jablonné v Podještědí,
471 25

obec

37 864,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 37 864

N

106

fyzická osoba
nepodnikající

1 575,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 1 575

D

107

fyzická osoba
podnikající

12 392,50 Kč

instalace odparníků
4 800,
aplikace nátěru proti
okusu 7 592,5

D (4
800) / N
(7 592,5
)

s.r.o.

16 459,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 16 459

D

fyzická osoba
nepodnikající

6 560,00 Kč

výstavba oplocenky
6 560

D

108

FINE DREAM,
s.r.o.

27245039

Přístavní 321/14,
Praha - Holešovice,
170 00

109

110

Město Hrádek
nad Nisou

00262854

Horní náměstí 73,
Hrádek nad Nisou, 463
34

obec

28 775,00 Kč

výstavba oplocenky
18 160,
aplikace nátěru proti
okusu 10 615

N

111

Město Rychnov
u Jablonce nad
Nisou

00262552

Husova 490, Rychnov
u Jablonce nad Nisou,
468 02

obec

31 222,00 Kč

výstavba oplocenky
27 840,
aplikace nátěru proti
okusu 3 382

N

112

Obec Jeřmanice

46744959

Pastevní 274,
Jeřmanice, 463 12

obec

2 240,00 Kč

aplikace nátěru proti
okusu 2 240

N

113

Obec Rádlo

00262544

Rádlo 252, Rádlo, 468
02

obec

24 350,00 Kč

výstavba oplocenky
18 120,
aplikace nátěru proti
okusu 6 230

N

114

Obec Dlouhý
Most

46744941

Dlouhý Most 193,
Dlouhý Most, 463 12

obec

19 960,00 Kč

výstavba oplocenky
19 960

N

115

Obec
Šimonovice

00671886

Minkovická 70,
Šimonovice, 463 12

obec

16 600,00 Kč

výstavba oplocenky
16 600

N

116

Obec Kryštofovo
Údolí

00671991

Kryštofovo Údolí 166,
Kryštofovo Údolí, 460
02

obec

19 960,00 Kč

výstavba oplocenky
19 960

N

31
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Obec Bílý Kostel
nad Nisou

00672106

Bílý Kostel nad Nisou
206, Bílý Kostel nad
Nisou, 463 31

obec

15 120,00 Kč

výstavba oplocenky
13 840,
aplikace nátěru proti
okusu 1 280

N

118

Obec Rynoltice

00263168

Rynoltice 199,
Rynoltice, 463 55

obec

56 120,00 Kč

výstavba oplocenky
37 840,
aplikace nátěru proti
okusu 18 280

N

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje níže uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem
Podpora hospodaření v lesích
Č.

Název žadatele

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

Právní statut

Požadovaná
výše dotace v
Kč

44

Obec Janův Důl

00831395

Janův Důl 75, Janův
Důl, 463 52

obec

9 440,00 Kč

119

Obec Mařenice

00260738

Mařenice 26,
Mařenice, 471 56

obec

45 894,00 Kč

Důvod nesplnění podmínek
Žádána dotace na první
výchovný zásah, který není
podporován Programem.
Nesplnění nezbytné podmínky
dané programem.
Žádost nebyla doručena
v písemné podobě. Nesplnění
nezbytné podmínky dané
programem.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018,
Termín: 31. 03. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, Program podpora hospodaření v lesích,
k podpisu.
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Termín: 30. 06. 2018
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2018
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 61/18/ZK
32
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Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2018 v úhrnném objemu 3.154.000 Kč níže uvedeným příjemcům na uvedený
projekt do výše
P.č
.

Název
žadatele /
právní statut

1 Zoologická

IČ / adresa Název projektu Závazné výstupy
(sídlo)
/ účel
projektu
žadatele
00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora
Návštěvník ZOO nadregionálních 250.000 osob
služeb ZOO
Liberec v roce
2018

2 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Specializační
studium pro
koordinátory
EVVO na
základních a
středních
školách

3 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora sítě
Zapojená škola
škol M.R.K.E.V. v programu - 50 ks,
Rozesílky školám –
4 rozesílky,
Seminář pro
pedagogy - 5
seminářů

4 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora škol
zapojených
do programu
EKOŠKOLA

Zapojená škola
v programu – 7 ks;
Konzultace školám
– 10 konzultací;
Seminář pro
zapojené školy – 1
seminář

5 Botanická

00079677/
Purkyňova
630/1, 460 01
Liberec

Podpora činnosti
nadregionálních
služeb –
Botanická
zahrada

Provoz expozic
Botanické zahrady
– 45 tis.
návštěvníků,
Uspořádání naučné
výstavy „Krkonoše
a jejich botanické
klenoty“ – 1ks,
Rozšíření sbírek –
50 taxonů

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

33

Zapojený pedagog
z Libereckého kraje
- 8 osob, hodiny
výuky – 100 hodin,

Dotace
v max.
výši Kč

Režim
podpory /
charakter
dotace

1.500.000 v režimu

pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu
104.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu
120.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu
30.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu
200.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu
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6 Správa

Krkonošského
národního
parku / státní
příspěvková
organizace
7 Nadace Ivana
Dejmala pro
ochranu
přírody /
nadace
8 Agrární
poradenské a
informační
centrum
Libereckého
kraje - APIC /
zájmové
sdružení
právnických
osob

9 Regionální

agrární rada
Libereckého
kraje/zájmové
sdružení
právnických
osob

00088455 /
Dobrovského
3, 543 01
Vrchlabí

(druhů/kultivarů),
Oprava
automatického
stínění skleníku - 1
ks
Část Jizerské hory 99 tiskových stran

Vydávání
časopisu
Krkonoše Jizerské hory

46746030 /
Vaňurova 465,
460 07
Liberec 3

Grantový fond
ekologické
výchovy dětí
v Libereckém
kraji
71251103 / U Příspěvek na
Nisy 745/6a, činnost včetně
460 07 Liberec zpravodajství

70944237/ U
Nisy 745/6,
Liberec III Jeřáb, 460 07
Liberec

Počet podpořených
projektů – 5 ks

Počet videozpráv –
45 ks;
Počet přístupů na
webový portál –
35.000 ks;
Informační
působení (semináře
a odborně zaměřené
akce, osobní
konzultace,
písemně zasílané
informace) – 25 ks
Realizace
Osvětová a
vzdělávacích a vzdělávací akce
osvětových akcí z oblasti
z agrární oblasti zemědělství a
souvisejících oborů
– 24 akcí

50.000 v režimu de

minimis

50.000 v režimu de

minimis

300.000 v režimu de

minimis

800.000 v režimu de

minimis

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2018
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje,
řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství 2018, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

34

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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24. Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální
rozvoj
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor projednal bod č. 24 a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 62/18/ZK
Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 1.600.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.5 k předkládání žádostí o dotace na rok 2018.
Termín: 01. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Mgr. Svoboda představil v zastoupení předložený materiál a na základě upozornění
Výboru finančního požádal o úpravu materiálu po projednání v důvodové zprávě,
kde jsou chyby v psaní, týkající se dat.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 25 – 27 a doporučil
je zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
35
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USNESENÍ č. 63/18/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (předčasná úhrada faktury,
nezpůsobilé výdaje) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci
Základní škola Poniklá, příspěvková organizace, IČO 72743077, se sídlem 512 42 Poniklá
148, ve výši 4.577 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 04. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Czech
snowboardcross teamu z.s., na projekt Získání financí na přípravná soustředění
a závodní sezónu snowboardcrossu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Mgr. Svoboda představil v zastoupení předložený materiál a sdělil, že oba dotčené výbory
tento bod nedoporučily ke schválení.
Diskuze
Tomáš Hudec
 Přednesl stanovisko výboru v zastoupení předsedy Výboru pro tělovýchovu a sport –
výbor po projednání souhlasí s neposkytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK
Czech snowboardcross teamu z.s.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 64/18/ZK
Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Czech
snowboardcross teamu z.s., na projekt Získání financí na přípravná soustředění
a závodní sezónu snowboardcrossu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Czech
snowboardcross teamu z.s., Čestmírova 1360/29, 140 00 Praha 4, IČO 28560990, na projekt
Získání financí na přípravná soustředění a závodní sezónu snowboardcrossu
ve výši 518.415 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu
kraje.
36
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Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Změna zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Mgr. Svoboda představil v zastoupení předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 65/18/ZK
Změna zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, ve které dochází ke změně v čl. III. Vymezení
hlavního účelu a předmětu činnosti, bod 3.1. – výmaz činnosti „zařízení školního stravování“,
v čl. VIII. doplňková činnost, bod 8.4. – výmaz činnosti „provozování autoškoly“ a změně
názvu činnosti „pronájem strojů a technických zařízení“ na „pronájem a půjčování věcí
movitých“ , a to s účinností od 1. 4. 2018
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací
listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů
kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 66/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje
2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/18, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 11.417 Kč,
z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně,
2. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 zapojením vratek
z nevyčerpaných dotací o částku 1.708.060 Kč,
3.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o celkovou částku 1.719.477 Kč
a to v kapitole 917 05 – Transfery, č. a. 05700800000 – Finanční podpora sociálních
služeb zařazených v Základní síti LK
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 10. 1. 2018 do 6. 2. 2018
b)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok
2017
c)
Ukončení projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého
kraje“ v průběhu přípravy
d)
Ukončení projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“
v průběhu přípravy
e)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za období srpen 2017 - prosinec 2017
f)
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2017
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje
a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
i)
Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2018
j)
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů
na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2017
k)
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje za II. pololetí roku 2017
l)
Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení projektu IP 1
m)
Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje za první tři
měsíce
n)
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
38

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

==================================================================
o)

Problematika polského hnědouhelného dolu Turów

Předkladatelé: příslušní členové rady kraje dle předložených písemných informací
 M. Půta představil předložený materiál.
Diskuze
Miroslav Kroutil, občan LK
 Konstatoval, že kruh se začíná uzavírat, pokud tedy zastupitelé četli souhrnnou zprávu,
a do termínu zaplacení penále bude uzavřen. Zastupitelé budou mít jednoznačnou
informaci o skutečných původcích této škody a budou mít stále možnost zavírat oči
a ututlávat činy i nečinnost vrcholných představitelů KÚLK i tehdejší politické
reprezentace LK. Vyzval znovu představitele kraje, kteří se na krocích způsobujících
škodu v tak velkém rozsahu, nepodíleli, aby si zachovali tvář a seznámili
se s informacemi jednak ve zprávě, kterou si od něho sami objednali v lednu 2013, dostali
v únoru 2013, a také se zdrcujícími důkazy o manipulaci s daty i lidmi na KÚ LK, tehdy
Mimo jiné se jedná např. o pravomocný rozsudek soudu z roku 2012, včetně důkazů
ve spisu, o které se rozsudek opírá, dále o dopisy hejtmana Eichlera, ředitelů Tomáše
a Havlíka, i vedoucích odborů, paní Filipové, Šlechtové a dalších, které byly předloženy
soudu, Policii a tomuto úřadu. Dále také vyjádření ministerstva, které si vyžádal soud.
Částka 26 mil. Kč je částka, kvůli které stojí za to, aby se s kauzou zastupitelé seznámili.
Uvedl, že zastupitelé se s kauzou seznámí, ať už chtějí, či nikoliv. Aby ani jeden
ze zastupitelů nemohl říct, že tomu nerozumí nebo o tom neví. Ti občané, kteří byli
tzv. cílovou skupinou projektu IP 1, bezbranní, zdravotně, tělesně, či duševně nemocní,
tzv. sociálně znevýhodnění, kteří ani nevěděli, v jaké hře se ocitli, si pozornost zastupitelů
zaslouží. Zastupitelé jim to jsou dlužni ze svého slibu zastupitele. Sdělil, že má výhodu,
že ho nikdo nemůže odvolat z funkce občana LK, ani mu neskončí volební období
a zabránit mu na ZK vystupovat. Před 4 lety z tohoto místa slíbil, že učiní vše, co bude
v jeho silách, aby zdravotně postiženým a sociálně slabým pomohl vrátit sociální služby,
o které byli, s přispěním týmu vedoucích představitelů KÚ LK v projektu IP 1, připraveni.
A také, že to dokáže, ať už s podporou zastupitelů, či bez ní. Záleží na zastupitelích,
jak se k věci postaví. Pokud budou nadále zlo ututlávat, nepřidá se k nim.
Martin Půta
 Konstatoval, že se nikdy od vzniku LK nestalo, že by některému občanu bylo upřeno jeho
právo vystoupit na zasedání a využít tak zákon o krajích. Ujistil pana Kroutila,
že kdykoliv přijde, dostane slovo.
 Informoval, že na jednání rady kraje byl požádán ředitel KÚLK, zda by mohl zjistit,
proč tak dlouho trvá rozhodnutí Generálního finančního ředitelství ve věci odvolání. Nyní
se čeká na rozhodnutí soudu. Došlo tam ke změně, protože byla konstatována nečinnost
u přiděleného soudce v této věci, kdy má rozhodnout o podstatě odvolání LK. Očekává se,
že se tyto věci „pohnout“. Dále konstatoval, že ve chvíli, kdy bude rozhodnuto
o výši odvodu a penále, nepochybně škodní komise, která bude řešit míru zavinění
jednotlivých osob, zasedne a bude věc rozhodovat. Všichni o tomto budou informováni.
Sdělil, že není v celé problematice tak podrobně znalý, jako pan Kroutil, ale občané kraje
o žádnou službu nepřišli. Služby v rámci projektu IP 1 byly zajištěny. Na začátku možná
byly problémy s registracemi služeb, tak se věc zdržela. Nakonec vše bylo zajištěno.
To, co se nyní odehrává je, že LK bude muset nějakou částku vracet do státního rozpočtu.
Finance na případné vrácení jsou v rozpočtu LK připraveny.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 67/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 10. 1. 2018 do 6. 2. 2018
b)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
za rok 2017
c)
Ukončení projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého
kraje“ v průběhu přípravy
d)
Ukončení projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“
v průběhu přípravy
e)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za období srpen 2017 - prosinec 2017
f)
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2017
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje
a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
i)
Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2018
j)
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů
na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2017
k)
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje za II. pololetí roku 2017
l)
Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení projektu IP 1
m)
Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje za první tři
měsíce
n)
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
o)
Problematika polského hnědouhelného dolu Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 10. 1. 2018 do 6. 2. 2018
b) Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017
c) Ukončení projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“
v průběhu přípravy
d) Ukončení projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ v průběhu
přípravy
e) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období srpen
2017 - prosinec 2017
f) Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2017
g) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje
a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje
h) Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
i)
j)

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2018
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje - přehled o účasti členů výborů na jednání
výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2017
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k) Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého
kraje za II. pololetí roku 2017
l) Souhrnná zpráva Pracovní skupiny pro posouzení projektu IP 1
m) Výsledky činnosti podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje za první tři měsíce
n) Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
o) Problematika polského hnědouhelného dolu Turów
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových
členů
Předkladatel: Martin Půta
 Podrobně představil projednávaný materiál a doplnil, že nová volná místa ve výborech
mohou být, dle politické domluvy, nominována do příštího jednání ZK.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Sdělila, že se na ní obrátil předseda klubu ANO 2011 ZLK jako na předsedkyni výboru
s tím, že se dohodli s panem Milanem Kroupou na setrvání ve výboru a dále o důvodech
jeho neúčasti. Požádala o pozměňovací návrh, použitý u paní Čechové, kdy pan Kroupa je
odvoláván v části odvolává pod písmenem e), a předložený návrh je doplnit v části volí
číslo 10) Milana Kroupu, členem Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ZLK.
Martin Půta
 Konstatoval, že jako předkladatel s tím nemá problém, nicméně to je úloha klubu ZLK.
Takže pokud klub ANO 2011 navrhuje pana Kroupu zvolit zpět, s tím, že je ztotožněn
s odůvodněním neúčasti v posledním půl roce, tak je to odpovědnost klubu. V radě kraje
a s předsedy klubů ZLK bylo domluveno, že se využije ustavení ve statutu ohledně
docházky pod 50 %. Předseda klubu Kříž musí nominaci formálně provést a materiál
bude doplněn o toto jméno.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že v důvodové zprávě se mimo jiné hovoří o odvolání Mgr. Věry Novákové
z Výboru kontrolního. Není to možné, jelikož již v říjnu rezignovala a toto místo je
nahrazeno novým členem. V samotném usnesení její jméno nefiguruje.
Martin Půta
 Uvedl, že Mgr. Věra Nováková není již materiálu uvedena, jelikož zařazení jejího jména
byla chyba a ta se odstranila před předložením na stůl.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Uvedl, že její jméno je obsaženo v důvodové zprávě.
Martin Půta
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Sdělil, že materiál bude zpracovatelkou opraven po projednání.

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Dále navrhl, Mgr. Panáčka ve Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury,
ponechat. Mgr. Panáček působí ve výboru dlouhodobě bezproblémově a jeho účast je
velmi platná, na památkovou péči se zaměřuje profesně. Mgr. Panáček má zájem o další
fungování ve výboru. Jeho neúčast na jednáních výboru byla odůvodněna kolizí s jinými
pracovními povinnostmi. Proběhla diskuze jak s ním, tak s předsedkyní výboru a za klub
ZpLK je názor takový, aby byl doplněn, do části volí, pod číslem 11) Mgr. Michala
Panáčka do Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury ZLK.
Martin Půta
 Sdělil, že to bere jako návrh na doplnění usnesení, který si osvojí jako ten, který přijde
následně.
Ing. Michal Kříž
 Sdělil, že za klub ANO 2011 nominoval pana Milana Kroupu členem Výboru
hospodářského a regionálního rozvoje. Uvedl, že pan Kroupa měl problém zdravotní
a částečně pracovní, proto se mu zvedla absence na jednáních výboru. Přislíbil 100 %
účast na následných jednáních.
Hana Maierová
 Vzhledem k tomu, že předseda klubu ZpLK využil svého práva a navrhl doplnit
Mgr. Panáčka, tak sama navrhla, aby byl doplněn do návrhu Mgr. Krčmář, který není
navrhován klubem, ale byl odborným členem výboru, měl 40 % účasti, měl často kolizi
s poradou na Ústředí památkové péče u generální ředitelky.
Ing. Dan Ramzer
 Sdělil, že na jednání předsedů klubů, dne 22. 2. 2018, byla jasná dohoda, že na ZK budou
voleni ti, kteří buď dodají svůj písemný souhlas s nominací, a nebo budou fyzicky
přítomni na ZK. Respektuje nominace všech, ale fakticky jsou nějaká pravidla,
a to taková, že docházka musí být 50 %, a dále nominant by měl mít souhlas s nominací
nebo měl být přítomný.
Martin Půta
 S tímto názorem se nepřel. Lze to vyřešit způsobem, který si předjednali předsedové
klubů ZLK, a to tak, že ti, kteří do včerejšího dne předložili materiál, tak bude obsažen
nyní a ostatní ho předloží na příštím jednání a budou dovoleni. Na začátku volebního
období se domluvili na pravidlech a ty se mají dodržovat. Odvolaným členů nebrání nic,
aby se mohli prozatím účastnit jednání výboru jako hosté.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že rozumí námitce Ing. Ramzera, ale nemyslí, že by to byl případ, na který to lze
aplikovat, protože nejde o volbu nových členů výboru, ale jde o opakovanou volbu.
Snadno by se to vyřešilo tím, že by se jejich odvolání vyřadilo z části odvolává
a nemuseli by být znovu volení.
Ing. Dan Ramzer
 Konstatoval, že je to tak, že pokud se nějaké pravidlo odsouhlasilo v orgánu,
tak by se mělo dodržovat. Dále poděkoval organizačnímu oddělení, že i po termínu
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vyzvalo předsedy o doplnění materiálu. Byl dostatek prostoru tyto souhlasy doplnit
a na svém názoru si trvá.
Hana Maierová
 S ohledem na tuto diskuzi a dohodě, která byla vedena na jednání předsedů klubů, svůj
návrh stáhla a na příští jednání ZK bude tento návrh doplněn s kompletními podklady.
Ing. Michal Kříž
 Reagoval na Ing. Ramzera, že z organizačního oddělení mu žádná výzva, aby něco dodal,
nepřišla. Na jednání předsedů klubů se domníval, že žádný člen za hnutí ANO 2011
se nebude odvolávat, proto se k tomu dále nevyjadřoval.
Martin Půta
 Sdělil, že na jednání předsedů klubů se domluvili, že ti, kteří mají účast na jednání výborů
pod 50 %, budou navrženi na odvolání, materiál je součástí programu. Uvedl, že naplnil
dohodu z jednání předsedů klubů s tím, že se volná místa zaplní. Dokonce byla vznesena
otázka, zda mohou být zaplněna původním členem a bylo konstatováno, že ano. Je
v kompetenci klubu, aby návrh naplnění těchto míst, s tím, že věří, že se docházka zlepší.
Mgr. Romana Žatecká
 S ohledem na diskuzi svůj návrh ohledně pana Kroupy stáhla. Pravidla se mají dodržovat,
dotyčná osoba se může na jednání výboru účastnit jako host a dovolí se následujícím ZK.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
 Sdělil, že z hlediska jednacího řádu je v návrhu usnesení velký zmatek. Jedna možnost je,
že některé návrhy si pan hejtman osvojí, a pokud tomu tak není, tak by to mělo být
písemně předloženo jako změna návrhu usnesení.
Ing. Michal Kříž
 Před hlasováním požádal o 5 minutovou pauzu pro poradu klubu ANO 2011.
Ing. Dan Ramzer
 Navrhl, aby se hlasovalo o původním návrhu usnesení se ztotožněním toho, co řekl
předseda návrhové komise.
Hejtman vyhlásil přestávku 5 minut.
Ing. Michal Kříž
 Po dohodě v klubu ANO 2011 se rozhodl návrh stáhnout a vyjádřil podporu znění
původního návrhu.
Martin Půta
 Konstatoval, že Ing. Ramzer jasně vysvětlil, jaká byla dohoda na jednání předsedů klubů.
Požádal klub ZpLK, zda by se k této dohodě vrátili a udělali to tak, že se na příští jednání
ZK na uvolněná místa ve výborech nominují všichni, které nominovat kluby chtějí.
Včetně dvou míst, která byla obsazena na základě dohody předsedů klubů, tj., pan
Krčmář. Věcně se shodoval s paní Maierovou, že by byla škoda o něho ve výboru přijít.
Dále je ve Výboru finančním návrh na odvolání pana Gábora, který měl účast
na jednáních 20 %, o něm budou muset k dohodě teprve dojít.
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Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Postup považoval za těžkopádný, nicméně návrh na nominace za klub ZpLK také stáhl.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Nechal hlasovat o návrhu usnesení tak, jak byl předložen.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 68/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) rezignaci paní Stanislavy Silné na funkci člena Výboru finančního Zastupitelstva
Libereckého kraje ke dni 21. 2. 2018,
b) rezignaci Ing. Radovana Vícha na funkci místopředsedy Výboru kontrolního
Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 16. 2. 2018,
c)

rezignaci Mgr. Jana Farského na funkci předsedy Výboru zdravotnictví Zastupitelstva
Libereckého kraje ke dni 26. 2. 2018,
d) rezignaci Ing. Petra Beitla na funkci místopředsedy Výboru pro tělovýchovu a sport
Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 26. 2. 2018
e)

rezignaci Františka Svobody na funkci člena Výboru pro tělovýchovu a sport
Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 26. 2. 2018,
odvolává
a) Pavla Krejčího z funkce člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
ke dni 18. 2. 2018,
b) Petra Karáska z funkce člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
ke dni 26. 2. 2018
c)

Bc. Františka Gábora z funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého
kraje,
d) Ing. Janu Čechovou z funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje,
e)

Milana Kroupu z funkce člena Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje
f) Josefa Jadrného z funkce člena Výboru zemědělství a životního prostředí
g) Mgr. Miloše Krčmáře z funkce člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje,
h) Mgr. Michala Panáčka z funkce člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje,
a volí
1. Ing. Pavla Šorfa členem Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh
SLK,
2.
3.

pana Ladislava Adama členem Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého
kraje, na návrh strany SPD+SPO,
Jaromíra Červenku členem Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh
strany SPD+SPO,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jiřího Jiráně místopředsedou Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje,
na návrh strany ANO 2011,
Vladimíra Mastníka předsedou Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje,
na návrh strany SLK,
Vladimíra Kopala místopředsedou Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva
Libereckého kraje, na návrh strany ODS,
Pavla Janouška členem Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje, na návrh
strany ODS,
Ing. Milana Hejduka členem Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého
kraje, na návrh strany SLK,
Ing. Janu Čechovou členkou Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje,
na návrh strany SLK.

HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Požádal předsedy klubů ZLK o předložení návrhu na doplnění členů do výborů tak, aby
bod mohl být zařazen do programu 3. ZK dne 27. 3. 2018.
31. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18 – Kofinancování sociálních služeb
v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
 Konstatoval, že podstata problému bude pro zastupitele více srozumitelná, když na příští
zasedání ZK bude do písemných informací předložen dopis, kde je podrobně popsáno, co
a jak pomalu se na MPSV odehrává.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor tento bod podpořil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 69/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18 – Kofinancování sociálních služeb
v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje
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z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 7.751.159 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 7.751.159 Kč,
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 Transfery, odboru
sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 7.751.159 Kč,
2) vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2018,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace 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 6.723.287 Kč, níže uvedeným
příjemcům na rok 2018 na uvedené sociální služby, do výše
Název

IČ

Sídlo

Registrační
číslo služby

Druh služby

Kofinancování
sociální služby (v
Kč)

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

Zahradní
415/10
Liberec XI26593980
Růžodol I
460 01
Liberec 1

7559709 osobní asistence

209.014

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

Zahradní
415/10
Liberec XI26593980
Růžodol I
460 01
Liberec 1

9349276 osobní asistence

228.309

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova
662/18
Liberec XV46749411
Starý Harcov
460 15
Liberec 15

podpora
3596108 samostatného
bydlení

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova
662/18
Liberec XV46749411
Starý Harcov
460 15
Liberec 15

sociálně
5563434 terapeutické
dílny

FOKUS Liberec o.p.s.

Nezvalova
662/18
Liberec XV46749411
Starý Harcov
460 15
Liberec 15

8208204

46

sociální
rehabilitace

1.939.501

214.004

1.446.600

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

==================================================================
Nad Školami
480
22871080 513 01
Semily

FOKUS Semily, z.s.

Nad Školami
480
22871080 513 01
Semily

FOKUS Semily, z.s.

sociálně
6265472 terapeutické
dílny

8899363

sociální
rehabilitace

502.819

658.895

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
Turnov
49295101
511 01
Turnov 1

sociálně
4661168 terapeutické
dílny

547.444

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
Turnov
49295101
511 01
Turnov 1

podpora
7471836 samostatného
bydlení

766.980

Rytmus Liberec, o.p.s.

Palachova
504/7
Liberec I27322793
Staré Město
460 01
Liberec 1

2527518

Celkem

sociální
rehabilitace

10 služeb

209.721

6.723.287

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 30. 04. 2018
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje na r. 2018 s podpořenými subjekty.
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Termín: 13. 04. 2018
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji II.“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 70/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji II.“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 240.000 Kč níže
uvedenému žadateli, do uvedené výše
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

797
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
120.000 Kč
80 %
30.11.2017 - 29.11.2018

1
818
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
120.000 Kč
80 %
30.11.2017 - 29.11.2018

1

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
II. pro žadatele, kterému je přiznávána dotace rozhodnutím zastupitelstva kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové,
člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z programu, dle schváleného vzoru,
k podpisu.
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HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

32

PROTI:

0

Termín: 30. 06. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Náměty a připomínky
Diskuze
Bc. Stanislav Mackovík
 Svými dotazy se vrátil k 1. ZK dne 30. 1. 2018, kdy se projednávala odměna
ve výši 240.000 Kč pro ředitele podnikatelského inkubátoru. Dne 12. 2. 2018 byly
zastupitelé informování dopisem, že měsíční hrubá mzda je 150.000 Kč, celkové náklady
jsou 201.000 Kč, a že má nárok na odměnu 300.000 Kč. Tyto náklady hodnotil jako
vysoké. Požádal o porovnání zmíněného platu s platy např. zdravotních sester. Sdělil,
že pokud sestra v nemocnici odslouží 12 – 16 služeb, tak není správné za to pobírat plat
12 - 14 tis. Kč čistého. Požádal o písemnou odpověď – jaká je výše odměn ředitele NSP
Česká Lípa, a.s., a managementu v porovnání s platy jednotlivých sester
a nelékařských pozic, vč. laborantů, tzn., jejich měsíční platy od ledna 2017 do prosince
2017, pouze s uvedením pozic, nikoliv osobních údajů. Požádal o zpracování v takové
podobě aby byly zřejmé finanční možnosti LK.
Martin Půta
 Odpověděl, že informaci všichni obdrží. Byly osloveny všechny společnosti Libereckého
kraje a KÚLK s žádostí o poskytnutí informace o 10 nejvyšších platech za minulý rok.
Konstatoval, že mzdy lékařského personálu a zdravotních sester jsou placeny
ze zdravotního pojištění, nikoliv z rozpočtu LK. Rád by viděl zdravotní sestru,
která ve zdravotnickém zařízení LK bere za 16 služeb 12 tis. Kč čistého. V rámci
managementu nemocnic je ujišťován, že výše mezd jsou úplně jiné. Pokud to tak ale je,
tak je to věc, se kterou by nesouhlasil.
Bc. Stanislav Mackovík
 Sdělil, že rada kraje měla být informována dopisem o tom, že ZZS LK bude na konci roku
2017 v negativním hospodářském výsledku. Chybí tam peníze, protože se má přidávat na
platy. Požádal o zveřejnění, o jakou částku se jedná a o zveřejnění dopisu, který obdrželi
od ředitele ZZS LK.
Martin Půta
 Konstatoval, že žádný dopis od ředitele ZZS LK neobdržel. Sdělil, že ředitel ZZS LK
se bude účastnit porady radních příští pondělí. V úterý 6. 3. 2018 bude na jednání rady
kraje předložena koncepce řízení zdravotnické záchranné služby. Až se rada kraje
s materiálem seznámí, bude předložen na jednání ZK jako písemná informace. Uvedl,
že je dlouhodobě nespokojen s tím, jak je ZZS služba placena. Měla by být plně hrazena
ze zdravotního pojištění. Stát se rozhodl, že velkou část nákladů ponesou samosprávy
ze svých rozpočtů, to je, dle jeho názoru, nestandardní. Je to jedno z témat, které bude
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projednáváno 13. 3. 2018 s ministrem zdravotnictví a s premiérem na výjezdním zasedání
vlády do LK.
Bc. Stanislav Mackovík
 Sdělil, že hejtman na minulém zasedání ZK zpochybnil fungování ÚOHS, včetně ředitele,
dále rozhodování rozkladové komise, která mívá min. 10 členů, a to akademiků
nebo právníků. Požádal hejtmana o písemnou odpověď, kde a jakou spojitost spatřuje
s jistou firmou a z čeho vycházel, při minulém konstatování.
Martin Půta
 Uvedl, že jeho názor je stále stejný, některá rozhodnutí jsou pozoruhodná. Na tento dotaz
odpoví samozřejmě písemně.
Ing. Michal Canov
 Upozornil na špatné řazení návrhů programů zasedání ZK na webu LK. Nejsou v časové
řadě. Informatici by to měli napravit.
Martin Půta
 Konstatoval, že prostřednictvím vedoucího odboru informatiky bude v co nejzazším
termínu chyba odstraněna.
Ing. Jitka Volfová
 Sdělila, že již delší dobu se pracuje na problémech s webovými stránkami a s intranetem,
řazení je problematické. Je to tím, že systém je přehlcen daty. Dne 12. 3. 2018 bude
na poradě radních předložen návrh na řešení situace a dále na jednání rady kraje. Věc
se řeší a musí být zohledněno, jak je to nastaveno ve smlouvě.
Martin Půta
 Informoval, že dne 13. 3. 2018 od 12 hodin navštíví Liberecký kraj vláda ČR. Pozváni
jsou zastupitelé a též starostové měst a obcí kraje. Bude zde možnost zde vznést dotazy.
Nyní se ladí program a LK se chce věnovat tématům napříč rezorty. Program všichni
obdrží.
Diskuze občanů LK
Jana Bělohradská, občanka LK
 Seznámila přítomné se svým problémem, týkajícím se bobového systému řidičů v ČR.
Popsala, jaký má problém s postupy, které jsou aplikovány v rámci trestání řidičů.
Hovořila o neinformování provinilých řidičů o tom, že jsou trestáni. Řidiči tak netuší,
že již nemají řidičské oprávnění nebo přišli o body. Kritizovala, že jsou používané
nepřiměřené sankce – špatný počet bodů za určitý přestupek. Byla by ráda,
aby se tato záležitost postoupila do sněmovny ČR.
Martin Půta
 Sdělil, že o problému byl informován a domlouvá se schůzka s krajským policejním
ředitelem kvůli postoupení.
Miroslav Kroutil, občan LK
50

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

==================================================================


Vystoupil k záležitosti projektu IP I. Sdělil, že hejtman LK reagoval, že služby v rámci
projektu IP I byly poskytnuty. Tato informace je nepřesná. Služby byly poskytnuty,
ale z nemalé části jen na papíře s vědomím tehdejšího vedení úřadu, stačilo by se podívat
do kontrol sociálního odboru – konkrétně č. 28/10 KÚ z října 2010, do zprávy
o Libereckém romském sdružení, dále do dokumentu, který již zmínil ve své zprávě
z února 2013, když si ji LK u něj objednal. Informaci zašle každému zastupiteli na email,
aby si ji mohli přečíst. Formálně na jaře 2013 byla tato zpráva dána jako písemná zpráva
ke vzetí na vědomí, i když ji nikdo neprojednával.

Martin Půta
 Požádal Mgr. Jarošovou, v zastoupení ředitele KÚLK, aby tuto Zprávu o projektu IP 1
z roku 2013, která byla projednávala v minulém funkčním období zastupitelstva,
předložila na příštím zasedání ZK jako písemnou informaci, aby se s ní všichni mohli
seznámit.
 K Libereckému romskému sdružení sdělil, že věc vyšetřovala policie a bohužel
neshledala u poskytovatele žádné problémy, které by měla řešit jinak než tak,
že to odložila. To, že se z peněz nakupovaly jiné věci, než měly, byl problém lidí,
kteří projekt měli kontrolovat.
 Sdělil nově zvoleným zastupitelům LK, že pokaždé, když se na radě kraje projednává
obsah nových projektů v sociální oblasti, tak padají dotazy, zdali je LK dostatečně poučen
právě z projektu IP 1, a jak byl na začátku nastaven a jak byly nastaveny kontrolní
mechanizmy. LK nyní asi více pro to udělat neumí, tedy směrem k novým projektům,
krom toho, že by měly být spíše financovány z běžného rozpočtu kraje a MPSV než to,
že evropskými dotacemi LK nahrazuje služby, které by se měly poskytovat i bez nich.

Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.

--XXX--
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Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 2. 2018

Martin Půta, hejtman LK, ukončil 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 15.40 hodin.
3. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 27. 3. 2017 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu

………………………………
Jiří Lőffelmann

.………………………………
Mgr. Jiří Ulvr

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

V Liberci, 7. 3. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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