Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 24. 4. 2018
Přítomno

42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Mgr. Romana Žatecká, Jan Dvořák, prof. Ing. Josef Šedlbauer,
Ph.D.

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Josef Horinka, Mgr. Roman Baran

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.03 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných
zařízeních přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 41 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili Mgr. Romana Žatecká, Jan
Dvořák a prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., se na jednání dostaví později.
Následně M. Půta určil zapisovatelkou dnešního jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu z 3. zasedání ZK dne 27. 3. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Mgr. Jaromír Dvořák a Mgr. Romana Žatecká. Mgr. Romana Žatecká byla
nepřítomna, tudíž se dotázal pouze pana Mgr. Jaromíra Dvořáka, zda zápis ověřil a zda
k němu má nějaké připomínky. Poté stejný dotaz položil členům zastupitelstva kraje.
Připomínky nebyly vzneseny, tímto byl zápis schválen.
2. Volba ověřovatelů
Předkladatel Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Josef Horinka a Mgr. Roman Baran.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 110/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
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ověřovateli zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
Mgr. Josefa Horinku, (SLK),
Mgr. Romana Barana, (ANO 2011).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení komise a požádal předsedu klubu KSČM, Ing. Miloše Titu, o určení
náhradníka za nepřítomného Jana Dvořáka. Navržen byl Bc. Stanislav Mackovík – (KSČM).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 111/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi v složení
- Mgr. Jaromír Dvořák, (SLK), předseda,
-

Martin Brož, (ANO 2011),
MUDr. Jan Mečl, (ČSSD),
Bc. Stanislav Mackovík, (KSČM),

-

Mgr. Juraj Raninec, (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK),

-

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

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

4. Volba volební komise
Předkladatel Martin Půta
Představil složení návrhové komisi.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 112/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
2

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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volí
- volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer, (ODS), předseda,
-

Ing. Eva Burešová, (SLK),
Michal Kříž, (ANO 2011),
Tomáš Hudec, (ČSSD),

-

Pavlína Nováková Hrabálková, (KSČM),
Bc. Zuzana Kocumová, (ZpLK),

-

Ing. Radovan Vích, (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

40

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 13. 4. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 4. jednání
ZK dne 24. 4. 2018.
Dne 20. 4. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2018,
- bod č. 8 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku
disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018,
- doplněný bod č. 10 - Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových
členů,
- bod č. 42 - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje,
- písemná informace č. 47 h) - Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5/2018 k systému
managementu hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje,
- písemná informace č. 47 i) - Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů Rady
Libereckého kraje,
- písemná informace č. 47 j) - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
19. 3. 2018 ve věci "Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě",
- písemná informace č. 47 k) - Vyjádření Libereckého kraje k písemné informaci člena
Výboru dopravy zastupitelstva Libereckého kraje Mgr. Vařila.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 7, 8, 10, 42, 47 h), 47 i), 47, j), 47 k).
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
ze 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 27. 3. 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

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14.
března do 10. dubna 2018

Martin Půta

8.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 zapojení zůstatku disponibilních zdrojů
z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje
roku 2017 alokací použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje
2018

Ing. Jitka Volfová

9.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/18 –
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917
01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

10.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje - volba nových členů

Martin Půta

11.

Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě
– ČSAD Liberec a. s.

Martin Půta

12.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – koupě
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy

2.
3.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy

13.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú.
Zálesní Lhota

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace Souhlas s vybudováním
„skladu upravené zeminy“ v k.ú. Rochlice
u Liberce pro Střední odbornou školu, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvkovou organizaci

Ing. Jitka Volfová

15.

Neuplatnění předkupního práva zřízeného
ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku v k.ú.
Bořkov

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú.
Benešov u Semil

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků
v k.ú. Benešov u Semil

Ing. Jitka Volfová
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18.

Majetkoprávní operace – směna pozemků v k.ú.
Semily

Ing. Jitka Volfová

19.

Majetkoprávní operace – bezúplatný převod
pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Ing. Jitka Volfová

20.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
pozemku v k.ú. Brniště

Ing. Jitka Volfová

21.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků
v k.ú. Kuřívody, k.ú. Ploužnice pod Ralskem, k.ú.
Hradčany nad Ploučnicí a k.ú. Mimoň

Ing. Jitka Volfová

22.

Majetkoprávní operace

Ing. Jitka Volfová

a)
b)

revokace usnesení č. 524/17/ZK v bodě 3. a), b)
prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

23.

Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú.
Svojkov

Ing. Jitka Volfová

24.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú.
Mníšek u Liberce

Ing. Jitka Volfová

25.

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí
v k.ú. Františkov u Liberce

Ing. Jitka Volfová

26.

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu
Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

27.

Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

28.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/18 –
Snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové
výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů
v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/18 snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů
kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí
a informace o projektech „Multifunkční sociální
centrum – Dům humanity Liberec“ a „Multifunkční
sociální centrum Jablonec nad Nisou“

Mgr. Pavel Svoboda

30.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu poskytnutí dotací v rámci programu 7.1 Kulturní
aktivity v Libereckém kraji na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová
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31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18 –
úprava kapitoly 91707 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
finanční dar Městu Nový Bor za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových
zón v Libereckém kraji

Ing. Květa Vinklátová

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/18 úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu –
poskytnutí dotací v rámci programů 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3
Stavebně historický průzkum na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

33.

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu poskytnutí dotací v rámci programu 7.6 Podpora
rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok
2018

Ing. Květa Vinklátová

35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/18 –
úprava kapitoly 923 08 – Spolufinancování EU,
projekt „Kmotři potoků“, závazek předfinancování
projektu formou poskytnutí návratné finanční
výpomoci Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci

Jiří Löffelmann

36.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/18 –
zapojení vratek dotací do rozpočtu Libereckého
kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole
926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů

Ing. Radka Loučková
Kotasová

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/18 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní
Agendy 21

Ing. Radka Loučková
Kotasová

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/18 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.7 – Program na
podporu činností mateřských center

Ing. Radka Loučková
Kotasová

39.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/18
Navýšení příjmů rozpočtu kraje 2018 z titulu
přijatých dotací na projekty předfinancované
krajem a navýšení výdajů v kapitole 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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40.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/18 –
navýšení příjmů a výdajové části v kapitole 917 04
– transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z kapitoly 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Městu Turnov na
akci Gymnázium – oprava čelní fasády

Petr Tulpa

42.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Sdružení
obcí Libereckého kraje

Martin Půta

43.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/18 úprava kapitoly 917 04 - transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

44.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/18 –
navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 913 06 –
Příspěvkové organizace, odbor dopravy

Marek Pieter

45.

Žádost o snížení sankce společnosti EUROVIA CS,
a.s. v souvislosti se stavbou „Silnice II/290 Bílý
Potok, rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

46.

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Marek Pieter

47.

Písemné informace
Rozpočtová opatření přijatá od 7. 3. do 3. 4. 2018

členové rady kraje
Ing. Jitka Volfová

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen
2018
Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na
Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2018

Ing. Jitka Volfová

Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6.
zasedání rady kraje a 4. mimořádném zasedání rady
kraje
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby
Libereckého kraje“ a návrh na zapsání
nemateriálního kulturního statku na krajský
seznam“
Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok
2017

Marek Pieter

Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj
a místní Agendy 21 za rok 2017

Ing. Radka Loučková
Kotasová

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

7

Petr Tulpa

Ing. Květa Vinklátová

Jiří Löffelmann
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h)

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5 /2018
k systému managementu hospodaření energií
v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje
Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů
Rady Libereckého kraje
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci "Nabytí výlučné
majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících v
autobusové dopravě"

Mgr. René Havlík

Písemná informace člena dopravního výboru
Mgr. Jiřího Vařila ve věci zajišťování dopravní
obslužnosti

Mgr. René Havlík

48.

Rozhodnutí o poskytnutí investiční účelové dotace
z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Ing. Radka Loučková
Kotasová

49.

Náměty a připomínky

i)
j)

k)

Marek Pieter
Mgr. René Havlík

Martin Půta
Z pozice předkladatele stáhl z jednání bod č. 11. Po jednání rady kraje a předsedů klubů, rada
kraje požádá pracovní skupinu a ředitele Mgr. René Havlíka, aby stanovisko právníků
krajského úřadu ve věci veřejné podpory při získání daru zadali k posouzení nezávislým
znaleckým posudkem, který bude toto stanovisko potvrzovat nebo vyvracet.
Hlasování o celém programu jednání
HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita
Upozornil na to, že z pracovních důvodů se zasedání kontrolního výboru nezúčastnil,
ale podle zápisu kontrolní výbor zkontroloval usnesení rady kraje, mimořádné rady kraje
a zastupitelstva jednotlivých výborů. Kromě jednoho bodu výbor zkonstatoval věcnou
správnost, formální nesrovnalosti se budou řešit s ředitelem krajského úřadu. Jménem
kontrolního výboru vyjádřil názor, že schválením usnesení č. 537/18/mRK darovací smlouva
č. OLP/2062/2018 Rada Libereckého kraje překročila svoji pravomoc danou zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Jménem kontrolního výboru požádal
o vysvětlení přijetí tohoto usnesení. Týká se to smlouvy o přijetí daru 200 akcií. Kontrolní
výbor neměl k dispozici vlastní darovací smlouvu a neznal její podmínku platnosti,
tj. schválení majetkového vstupu do společnosti ve smyslu zákona o krajích a schválení
převodu akcií valnou hromadou společnosti. Požádal radu, aby na dalším jednání kontrolního
výboru předložila písemně zdůvodnění.
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Mgr. Karel Ulmann
Smlouva je součástí materiálu pro zastupitelstvo, netušil, proč to kontrolní výbor nezkoumal
a v čl. 3 odst. 2 je jasně napsáno, že podmínkou platnosti této smlouvy je schválení
majetkového vstupu do společnosti dle ustanovení §35 odst. 2 pís. k) zákona o krajích
a schválení převodu akcií valnou hromadou společnosti. Podpisem smlouvy pan hejtman
neporušil zákon a rada rozhodovala ve své kompetenci.
Martin Půta
Požádal pana vedoucího právního odboru, aby se zúčastnil příštího jednání kontrolního
výboru, aby pak nedocházelo k nedorozumění.
Ing. Miloš Tita
Upozornil, že kontrolní výbor kontroluje přijatá usnesení nikoliv materiály, které teprve
budou předkládány na jednání jednotlivých orgánů.
Martin Půta
Podotkl, že nemůže označit za standardní postup, když kontrolní výbor vyřkne jasný názor
na něco, o čem nic neví, ale to je věc kontrolního výboru a je jeho plné právo, přijmout
jakékoliv usnesení, pokud mají ve výboru většinu. Poté požádal pana ředitele, aby zajistil
účast pana vedoucího Ulmanna na příštím jednání kontrolního výboru tak, aby mohly být
zodpovězeny případné dotazy k této záležitosti.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 113/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 394/17/ZK, 509/17/ZK, 38/18/ZK, 46/18/ZK, 51/18/ZK,
52/18/ZK, 53/18/ZK, 54/18/ZK, 55/18/ZK, 56/18/ZK, 58/18/ZK, 59/18/ZK,60/18/ZK,
62/18/ZK, 64/18/ZK, 65/18/ZK, 66/18/ZK, 91/18/ZK, 92/18/ZK, 96/18/ZK, 98/18/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2018
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 114/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
9
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bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 7

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje
2018
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Přednesl své soukromé stanovisko, že je stále fascinován tvorbou rozpočtu. Rozpočtové
materiály jsou předkládány v podobě, proti které se dá jen málo namítnout. Rozpočtovými
opatřeními jsou pak navyšovány výdaje, které by se měly objevit už v návrhu rozpočtu
(např. mzdy). Očekával by, že zastupitelé dostanou informaci, že v návrhu rozpočtu chybí
závazky z některých smluv, jako v případě dopravní obslužnosti už v době návrhu rozpočtu,
případně by očekával, že tuto informaci bude mít u mezd. Překvapilo ho, že se navyšují
výdaje kvůli částkám, které se dají těžko zpochybnit v momentě, kdy příjmy kraje rostou
z roku na rok o stovky milionů. Domnívá se, že toto není vhodný přístup k tvorbě rozpočtu.
Nejpodstatnější výdaje by se do rozpočtu měly dostat už na začátku jeho schvalování anebo
se má upozornit na to, jak se naloží s přebytkem rozpočtu loňského.
Musel konstatovat, že v rozpočtu Liberce se tato situace zlepšila a s přebytkem se kalkuluje
v rámci schvalování rozpočtu, a podobně fungují i jiné obce. Kraj by si měl vzít příklad
od ostatních. Nedomnívá se, že by se něco muselo výrazně měnit, šlo by jen o to, že když je
na konci roku vidět, jak vypadají rozpočtové příjmy a jejich přebytek, tak by se
zakomponovala do rozpočtu informace, na co přebytek půjde. Bude to vypadat lépe, než když
se schvaluje rozpočet, kde skokově rostou náklady na reprezentaci, a přitom nejsou
dofinancovány platy v příspěvkových organizacích.
Ing. Jitka Volfová
Co se týká mezd zdravotní záchranné služby, tak informaci o tom, že je potřeba dofinancovat
výši 32.000.000 Kč, vedení obdrželo právě při rozdělení hospodářského výsledku a počítalo
s tím, že dojde k navýšení mezd o 10%, ale nemělo informaci o tom, že řidiči zdravotní
záchranné služby budou přesunuti do jiných tabulkových tříd. Informace přišla
k ekonomickému rezortu až ve chvíli rozdělování hospodářského výsledku. Co se týká
dalších mezd a dofinancování autobusové dopravy, s těmito částkami se dopředu počítá,
a když se sestavuje rozpočet, tak ano, ví se o daňových příjmech a o případných úsporách,
ale požadavky z rezortu jsou uspokojovány podle priorit. Rozpočet pro rok 2018 byl schválen
již v listopadu, aby díky soutěži investic bylo dosaženo nižších cen, a proto nebylo možné
zařadit finanční prostředky na dofinancování mezd, i když se s tím dopředu počítá a je známa
přibližná částka. Není možné, ke dni sestavování rozpočtu, znát přesnou částku úspor. Něco
jiného jsou daňové příjmy, u kterých jsou informace přesnější, něco jiného pak jsou úspory.
Ke konci února jsou doúčtovány všechny závazky kraje, tudíž se kvůli odpovědnému chování
nezařazují všechny finanční prostředky v době tvorby rozpočtu.
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Informace o prvním a druhém hospodářském výsledku jsou, ale nebyla si jistá, zda by stáli
o celý soupis požadavků. Priority kraje převýší minimálně dvojnásobně možnosti finančních
prostředků, které jsou k dispozici. Priority jsou známy a financování se diskutuje
s jednotlivými rezorty, které vědí, co je potřeba a jaké mzdy je potřeba navýšit. Diskuze
probíhá detailně. Následně oponovala výroku, že se nechovají odpovědně, protože je to spíše
naopak. Ví se, co je potřeba dofinancovat, ví se, jaké jsou priority kraje, a podle toho je
s financemi nakládáno. Ale není žádoucí rozdělovat finanční prostředky dříve, než je známo,
jaká bude jejich výše.
Následně přečetla požadavek pana Šedlbauera za stranu (ZpLK) na rozdělení 171.000.000
Kč: „Navržena mimořádná splátka dluhu Libereckého kraje ve výši 50.000.000 Kč, úložka
příspěvku na investici do rekonstrukce Divadla F. X. Šaldy, tj. 20.000.000 Kč, investice
do výkupu a první etapy rekonstrukce kapucínského kláštera – 20.000.000 Kč, úložka
na výkup a investici do rekonstrukce horského hotelu Ještěd – 30.000.000 Kč, příspěvek
na investici kofinancování rekonstrukce tramvajové trati Liberec–Jablonec – 20.000.000 Kč,
příspěvek na investici do rekonstrukce kina Varšava – 20.000.000 Kč, další výdaje –
11.000.000 Kč.“
Z toho vyplývá, že 80% položek patří do majetku města Liberec. Pan Šedlbauer dostal
odpověď, a je k dispozici konkrétní a detailní komentář k jednotlivým návrhům ze strany
rezortu kultury a ze strany rezortu dopravy.
Mgr. Jan Korytář
Formálně poděkoval paní náměstkyni Volfové, že stranu oslovila a zeptala se, zda mají
připomínky k rozdělení této položky. Vzhledem k výsledku požádal paní náměstkyni, aby
do výzvy příště uvedla, že se jedná o formální záležitost, a i když to bude stát práci a budou
se k tomu vést debaty v komisích a ve výborech, tak se na návrhy nakonec hledět nebude,
protože finance budou rozděleny jinak a připomínky nebudou vzaty v úvahu. Doufal,
že alespoň drobná část, z návrhu strany, se v rozpočtu objeví. Není pravda, že většina peněz
jde do majetku města Liberec, kapucínský klášter není v majetku města Liberce a splátky
dluhu také nejsou majetek města Liberce. Dále se objevily drobné dotační akce, které strana
vnímala jako priority, ale zohledněno nebylo nic. Pro příště by bylo vhodné označit výzvu jen
za formalitu, aby se neplýtvalo časem na vyhotovování návrhů. Čas tím ztrácel také
pan Šedlbauer a další.
Následně podotkl, že doufali, že alespoň klášter se bude zdát jako důležitá věc. Chápe,
že kino Varšava žádné finance nezíská, ale dále je tam krajské divadlo, které je jediné
v celém kraji. Město má problém s tím, zafinancovat opravu, tudíž by očekával, že se k tomu
kraj vyjádří, ať už kladně nebo záporně. Je si vědom toho, že strana (ZpLK) zastupuje jen
7% voličů a má pouze 4 zastupitele, ale nezohlednit ani jednu připomínku působí jako
výsměch a plýtvání časem.
Martin Půta
Domníval se, že kdyby bylo návrhu věnováno tolik času, tak by původní návrh vypadal lépe.
Od pana Šedlbauera přišel návrh, aby byl odkoupen zámek v Zákupech, který patří Českému
státu a je spravován Národním památkovým ústavem. Pan Šedlbauer slíbil, že zjistí, co tím
bylo míněno a následně opravil, že se jedná o kapucínský klášter, který je v soukromém
vlastnictví. Na jednání rady kraje mu bylo vysvětleno, že současný majitel je problematický
a heslo „odkoupit a zrekonstruovat“ není reálné.
Co se týká věcné úrovně, tak v rozdělování financí je jiná strategie. Není žádoucí ukládat
peníze do budoucna, až město Liberec přijde s relevantní rekonstrukcí Divadla F. X. Šaldy
a až bude na stole návrh smlouvy, jak se podílet na spolufinancování. Na spolufinancování je
vedení kraje připraveno, opakovaně na to upozorňuje, ale Liberec dodnes neví, jestli chce
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udělat původní rekonstrukci s vykopáváním šaten vedle divadla nebo jestli se jedná o něco
jiného. A ukládat peníze, v době ekonomického růstu, do budoucna na úložky je strategie,
kterou vedení kraje nesdílí. Kraj chce opravovat majetek, který má v nepořádku, od silnic
po ústavy sociální péče, vlastní školy a všechno ostatní. Až přijde vedení Liberce
s konkrétními věcmi, které se dostanou do smluv, kde budou oboustranné podmínky, tak bude
vedení kraje připraveno jednat. Je však potřeba konstatovat, že příliš konkrétních věcí není.
Na jednání rady kraje dostal pan Šedlbauer k jednotlivým položkám vysvětlení. Jde ale však
spíše o to, aby bylo ukázáno, kolik práce strana (ZpLK) věci věnovala, ale nejde o konkrétní
věc. Seznam byl věcně vypořádán, paní radní Vinklátová se snažila vysvětlit
panu Šedlbauerovi, že s panem Langrem se jedná o spolufinancování společných kulturních,
sociálních a dalších aktivitách, ale že v tuto chvíli žádná z věcí není tak daleko, aby bylo
možné z rozpočtu kraje vynaložit prostředky. K návrhům se přistupovalo odpovědně, ale nic
nebylo připraveno tak, aby se to dalo použít.
Ing. Jitka Volfová
Rezort kultury se intenzivně věnuje diskuzi s městem o tom, jakým způsobem se postavit
k majetku a k organizacím, které jsou nadregionálního charakteru. Diskuze probíhá, je
sestavena pracovní skupina, a tudíž až to bude ve fázi, kdy bude možná realizace, tak bude
možné se na tom domluvit. Strategie Libereckého kraje je taková, že se podporují připravené
projekty, které mají projektovou dokumentaci a mohou být zahájeny v daném roce, aby se
neshromažďovaly finanční prostředky, které mohou být využity tam, kde jsou potřeba.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Sdělil, že finanční výbor zastupitelstva kraje projednával a schválil navrhovaná usnesení
materiálů č. 8-9, 12-25, 28-32, 34-39, 41, 43, 44, 47 a), 47 b). Je dlouhodobou zodpovědností
dojít ke společnému koncenzu nad fungováním některých zařízení, která mají regionální
charakter, a musí se hledat cesta.
Marek Pieter
Z pohledu Libereckého kraje, když se připravuje rozpočet v září předcházejícího roku, který
se schvaluje v listopadu, tak spousta výdajů teprve přijde podle smluvních ujednání, podle
vysoutěžených investic, a pak se doplňuje harmonogram. V lednu se podařilo rozdělit přes
396.000.000 Kč jenom na investice a mohlo se soutěžit o krajské silnice. V rozpočtu bylo
100.000.000 Kč v listopadu, což pomohlo zahájit veřejné zakázky, protože je potřeba
postupovat podle směrnic, aby bylo finanční krytí.
Stanovit parametr pro výdaje na dopravní obslužnost na celý rok je složitá otázka. Tržby se
v tomto případě jen odhadují, počítá se s tím, kam se posunou ceny pohonných hmot a mzdy,
ale to se musí stanovit v září, a tyto další parametry přijdou v lednu a ve smlouvách je
ujednání, že se dělají pravidelné indexace a potom aktualizace ceny. Tím se pak upřesňují
jednotlivé záležitosti.
Neporozuměl tomu, co je pojem úložka, a požádal na radě kraje pana Šedlbauera
o vysvětlení, protože Liberecký kraj neukládá finanční prostředky, aby se někdy v budoucnu
využily. Finanční toky mají být naopak co nejrychleji investovány, aby se Liberecký kraj jako
region ještě více zvednul ze země a mohl postoupit. Ze svého pohledu je rád, že tak jak se
nastavily pravidla, tak od začátku stále postupují. Doporučil projít si HV1, kolik se dalo
do Programu obnovy venkova, kolik se dalo do jednotlivých investic. A v HV2 jsou také
upřesněny parametry, kdy bude možné je vyčerpat v tomto roce, aby se minimalizovalo to,
že ty peníze budou pouze ležet a nebudou přínosem pro obyvatele kraje. Ze strany Liberce by
uvítal harmonogramy, investiční záměry, aby se sdělil přínos pro region jako takový,
co z toho bude pro obyvatele, pak je možné o tom vést diskuzi. Avšak úložka s jedním
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slovem bez jasného rozpisu, tak se nevytváří investiční záměry. Nabízí Liberci, aby se
motivoval u investičního oddělení a zeptal se, jak se dělají přípravy investic a jak se realizují.
Ing. Eva Burešová
Vznesla doraz na pana náměstka Sobotku, jestli už je známo, kdy a jakým způsobem bude
přerozdělen přebytek mezi nemocnice.
MUDr. Přemysl Sobotka
Na příští radu 2. května bude vyhotoven návrh, který bude projednávat rada, o rozdělení
39.000.000 Kč.
Ing. Eva Burešová
Vznesla dotaz, zda se lze s tímto návrhem seznámit.
MUDr. Přemysl Sobotka
Návrh ještě není dokončen. Bude projednán v rezortu zdravotnictví a rozhodující slovo bude
mít rada kraje, tudíž je to ponecháno na další týden.
Martin Půta
Doplnil, že je to v souladu s programem, který v lednu schválilo zastupitelstvo. Dnešní
případné rozhodnutí stanoví částku na 39.000.000 Kč. Odbor zdravotnictví předloží radě
návrh, ten projde diskuzí, a pak se dostane do zdravotního výboru a do zastupitelstva, které
má konečnou rozhodovací schopnost a pravomoc těch 39.000.000 Kč rozdělit v souladu
s programem.
Požádal pana ředitele, aby zajistil e-mailem distribuci toho programu, který toto
zastupitelstvo schvalovalo, protože rozdělení bude probíhat v souladu s tímto programem.
Mgr. Jan Korytář
Nesouhlasil s panem hejtmanem, domníval se, že něco záměrně popletl. Pokud řekl,
že Liberecký kraj by rád jednal s vedením města Liberce o investičních záměrech, tak to
možné je a může to iniciovat jak kraj, tak město. Ale návrh nebyl předložen od vedení města
Liberce, ale od krajských zastupitelů, kteří byli zvoleni v krajských volbách, mají mandát
od voličů, a pokud se vedení kraje zeptá, jaké mají priority jako krajští zastupitelé, tak je na
nich, jaké priority si určí. Pokud je snaha to do budoucna omezovat, tak je potřeba napsat,
že je možné určit priority, ale můžou to být zjednodušeně např. hasiči Semily, Turnov
a Hrádek, nebo může to být jen do majetku kraje a můžou to být investiční akce. Když je
k dispozici takovéto zadání, tak je možné se jím řídit. Ale od paní náměstkyně Volfové přišla
jen informace, že se bude rozdělovat rozpočtový přebytek, napište, jaké máte priority a kam
byste to chtěli dát. Požádal, aby si nejdříve udělalo jasno vedení kraje a pak dalo jasné zadání,
čímž se ušetří čas na obou stranách. Ale to, aby se nejdříve napsalo, ať si strana řekne,
co chce, a poté byla poučena o tom, jaké jsou priority kraje, tak to je nefér. Podotkl,
že odpověď již nepotřebuje, protože k domluvě stejně nedojde. Jeho návrh je myšlen
do budoucna.
Martin Půta
Vedení kraje dostalo návrh od klubu (ZpLK), na radu kraje ho přišel obhajovat předseda
strany a vedení se mu snažilo věcně vysvětlit, že slovo úložka znamená, že peníze, které je
potřeba investovat do věcí, které jsou připraveny, budou někde ležet na účtu na konkrétní
věci, které sice byly navrženy, ale nejsou připraveny. Když je navrženo, že se má dát
na stranu 20.000.000 Kč na odkoupení Ještědu, tak krajští zastupitelé dlouhodobě vědí, v jaké
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je to fázi, že připravuje se projekt, ale odkoupení Ještědu není na stole, protože ho nikdo
neprodává. Když je navrženo, aby se dalo 50.000.000 Kč na splátku dluhu, tak se zapomíná
na informaci, že už při projednávání HV1 se řeklo, že se nějaké finanční prostředky,
schválené v rámci těch 379.000.000 Kč, použijí na splátku dluhu. Vedení kraje bylo věcné
a očekávalo věcné návrhy.
Uvedl poznámku, že hasičům se peníze rozdělují v rámci dotačního fondu. Zastupitelé
za starosty mají své hasiče a jsou řádně přihlášeni dotačního programu se svými projekty,
z toho financují věci stejně jako statutární město Liberec, které se do toho dotačního fondu
taky hlásí.
Pokud jde o kino Varšava, tak je městským majetkem a v návrhu, který byl předložen, je
napsáno, že se jedná o významné krajské kulturní centrum. Podotkl, že by mohlo jít
o významné kulturní centrum, kdyby se Liberec o tento prostor staral, tak jako se o svá kina
starají všechna ostatní města v kraji, od Jablonce až po Lomnici nad Popelkou, která
v letošním roce 36.000.000 Kč věnuje ze svého rozpočtu na to, aby zrekonstruovala kino
v Lomnici nad Popelkou jako významný kulturní sál. A přitom má menší rozpočet než město
Liberec. Projekt rekonstrukce kina Varšava není připraven tak, aby bylo možné finanční
prostředky využít.
Vedení kraje je připraveno se věcně bavit, stejně jako na radě. Byl věnován čas členů rady
kraje, stejně jako vedoucích odborů, k tomu, aby jednotlivé nápady, které byly předloženy,
uvedly do nějaké reality a okomentovali je věcně.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Hodně se mluví o investicích, ale v tomto rozpočtu hrají investice jen výrazně omezenou roli.
Převážná většina peněz jde na platy, na smlouvy o dopravní obslužnosti, dotační fondy
na sportovní věci apod. O nich vedení kraje dlouhodobě mluví jako o své prioritě. Tím pádem
byla diskuze o investicích trochu mimo. Podnětem k diskuzi bylo, že paní náměstkyně
Volfová řekla, že představu o výdajích na platy na dopravní obslužnost, vyplývající ze smluv,
má vedení v době tvorby rozpočtu a má předpoklad o tom, jak se bude vyvíjet hospodaření
v daném roce. Požádal, zda by vedení nezvážilo, dát do rozpočtu na stranu příjmů částku,
u které bude napsáno předpokládaný přebytek z roku 2018 při přípravě rozpočtu na rok 2019,
a věci, které se týkají platů, smluv a tak, byly skutečně obsaženy v rozpočtu, protože dobrý
hospodář by měl počítat s tím, že do rozpočtu dá nejdříve věci, které jsou povinné. Debata
o investicích je pak akademická, když většina peněz jde jinam.
Ing. Jitka Volfová
Vedení kraje, v rámci rozdělení hospodářského výsledku 1, dalo na investice 91,7% právě
z hospodářského výsledku. Činí se tak proto, jak již sdělil pan náměstek Pieter, aby se mohlo
soutěžit co nejrychleji. Co se týká sestavení rozpočtu, když se schvaluje v listopadu, je
žádoucí, aby tam byly především částky na investice a z velké části pokryty provozní výdaje
jednotlivých příspěvkových organizací. V hospodářském výsledku 1 také dává vedení kraje
prioritu investicím právě proto, aby bylo dosaženo v letošním roce vyšších úspor a mohly se
rozdělovat další finanční prostředky v rámci příštího roku, až se bude rozdělovat hospodářský
výsledek letošního roku. 91,7% z hospodářského výsledku 1 bylo alokováno do investic,
8,3% bylo na ostatní věci neinvestičního charakteru. Z HV2 28,8% do kapitálových rezerv
a na investice 71,2%. Celkově 73,4% jde na investice jak z vyšších daňových příjmů, tak
z úspor loňského roku. Myslí si, že je skoro dosaženo čísla, které je v programovém
prohlášení a jestli je to o 1,6% méně, tak je to právě i z toho důvodu, že vedení bylo nuceno
navýšit mzdy, které se zvyšují každý rok minimálně o 10% v jednotlivých rezortech. Co se
týká toho, že nebyl akceptován požadavek (ZpLK), členy ZK jsou také zastupitelé
města Liberce. Neumí si představit, kdyby tito zastupitelé přišli, právě jako krajští zastupitelé,
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s požadavkem, že je potřeba opravit tři školy a dvě silnice Libereckého kraje, protože jsou
v Liberci. Neví, jak by na to pohlíželi (ZpLK), jestli by byla reakce stejná jako nyní ve vztahu
ke kraji, když se prezentují jako krajští zastupitelé, ale navrhují investice do majetku města
Liberec. Vedení kraje, tak jak bylo řečeno, se tomu nebrání, ale je potřeba postavit se k tomu
tak, aby byly peníze použity v daném roce. Není důvod shromažďovat finanční prostředky,
když je potřeba opravit majetek, který má kraj ve správě. Kdyby se měly opravit všechny
silnice, stálo by to 4.500.000.000 Kč. Stále jsou rezervy a práce je dost. Vedení se nebrání
tomu, jak již bylo řečeno, investovat i do majetku Liberce.
Marek Pieter
Nejvyšší investice, připravena Libereckým krajem, je v okolí krajského úřadu ve výši
120.000.000 Kč na zvelebení centra města. Vedení proto muselo vykoupit pozemky od města
Liberec. Dále podnikatelský inkubátor, který je největší investicí Libereckého kraje v historii,
který se připravuje v současné době a spouští se výběrové řízení. Připravuje se nové napojení
Průmyslové zóny Jih, což nebyla záležitost, kterou by slíbil Liberecký kraj, ale naopak šel
do jednání, aby nemuseli trpět obyvatelé Liberce každodenními kolonami v této lokalitě. Dále
např. rekonstrukce silnice v ulici České mládeže za 38.500.000 milionu Kč v letošním roce
atd. Pokud jsou žádány podrobné informace, do jakého města jde kolik peněz, tak
ekonomický odbor může zpracovat podrobnou mapku a koláčové grafy.
Mgr. Jan Korytář
Domnívá se, že si buď nerozumí, nebo to nechtějí. Nejde o to, kolik peněz jde do Liberce
nebo do Chrastavy nebo do Jablonce. Jde o to, že jako krajští zastupitelé spolurozhodují,
formálně nebo prakticky, o rozdělení rozpočtu. Vedení kraje se zeptalo, co by mělo být
financováno, ale nakonec z výsledku vyplývá, že návrhy jsou neadekvátní. U kina Varšava je
projektová dokumentace k dispozici, takže pokud jde o to financovat připravené akce, které
se budou investovat v letošním roce, tak v případě tohoto projektu by to problém nebyl.
Chápe, že kraj investuje, ale jen do priorit, které si stanovil sám. Zvelebování okolí krajského
úřadu je priorita vedení kraje. Priority strany (ZpLK) jsou jiné.
Martin Půta
Reagoval, že jejich první návrh, mimořádná splátka dluhu Libereckého kraje 50.000.000 Kč,
je již v rozpočtu kraje obsažen. Úložka příspěvku na investici do rekonstrukce Divadla F. X.
Šaldy, komentář rezortu 20.000.000 Kč návrh ZpLK, komentář rezortu kultury: „Bude
ustavena pracovní skupina složená z oborných pracovníků statutárního města Liberec
a Libereckého kraje, která se bude zabývat možnostmi řešení kompenzací u příspěvkových
organizací s regionálním přesahem a příspěvkových organizací Libereckého kraje
s významnou městskou funkcí, konkrétně Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo, Zoologická
zahrada, Botanická zahrada, Krajská vědecká knihovna Liberec, Oblastní galerie Liberec,
Severočeské muzeum Liberec a příspěvkové organizace z oblasti sociální.“ Až na základě
výstupů práce této komise bude mít, a má, Liberecký kraj ambice jednat o dlouhodobém
komplexním řešení. Účel současných příspěvků je vždy konzultován s ředitelkou divadla.
Divadlu je dlouhodobě přispíváno a vedení by rádo dosáhlo nějaké dohody. Spolu s panem
primátorem Batthyánym byl autorem myšlenky, že si převezmou kóje proti Větrníku,
ale bohužel ze strany města zatím nic konkrétního v návrzích nenásledovalo, ale k jednání
jsou připraveni. Paní radní Viklátová a pan náměstek Langr na té věci pracují. Ale je
nezodpovědné z pohledu rozpočtu kraje a krajských zastupitelů, aby se někam dalo
20.000.000 Kč, když je jasné, že v letošním roce nebude kraj schopný je utratit, protože
neexistuje dodavatel, neví se, co se v divadle má stavět. Místo toho se paní radní domluvila
s paní ředitelkou na tom, že kraj pomůže obnovit křesla v Malém divadle, která to
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už potřebují. Ale nemluví se o tom, nepíší se o tom články, neříká se, že kraj zachraňuje
Liberci rozpočet. Dělá se to proto, že je tady konkrétní dohoda o tom, že ty peníze budou
v letošním roce využity.
Další návrh byl původně pojmenován investice do výkupu a první etapy rekonstrukce zámku
Zákupy, pak došlo na základě domluvy s panem Šedlbauerem k opravě, že se to týká
kapucínského kláštera. Rezort kultury hovoří o tom, že na území kraje je celá řada kulturních
památek ve velmi špatném stavu. Každoročně kraj přispívá na jejich záchranu, a to zejména
tam, kde je dobrá dohoda s majitelem. Podle současných informací jsou v případě
kapucínského kláštera komplikované majetkové vztahy a Liberecký kraj prozatím neuvažuje
o výkupu. Majitelka tohoto objektu ani nežádá o obnovu v dotačním fondu 7.2
ani nevstoupila s Libereckým krajem v jednání o vyšší podpoře. Vedení je vždy připraveno
jednat o podpoře při projeveném zájmu vlastníka, a když je jednoznačně vidět vize využití
tohoto objektu, protože jedna věc je kapucínský klášter koupit a druhá pro něj najít nějaké
využití, které naplní do budoucna nějakou funkcí, která bude financovatelná provozně.
Třetí návrh, úložka na výkup a investici do rekonstrukce horského hotelu Ještěd, navržených
30.000.000 Kč, komentář rezortu kultury: „V současné době není odkup Ještědu aktuální.
Vlastník objekt neprodává a Liberecký kraj prověřuje možnost částečného odkupu hotelu
a restaurace, aby bylo možné uvažovat o financování rekonstrukce ze strany státu a kraje.
V této chvíli není zřejmá ani finanční náročnost rekonstrukce objektu.“ O Ještědu se jedná
průběžně. Před dvěma lety se řešila možnost financování z evropských fondů v tomto
programovém období přímo na úrovní evropské komise, bylo sděleno, že to v tomto
programovém období možno není. V únoru se při výjezdu vlády řešila možná podpora
ze superinvestičního vládního fondu, tam je evidentní, že bude třeba řešit majetkové otázky.
Ale vlastník v tuto chvíli neprodává, tudíž ukládat peníze na jeho odkoupení je možné,
ale není to racionální využití finančních prostředků v letošním roce. Naopak na radě kraje
zaznělo, že by Liberecký kraj potěšilo, kdyby se do přípravných aktivit a přípravy projektu
na obnovu Ještědu zapojilo také statutární město Liberec, které zatím ústy svého primátora
řeklo, že na tuhle akci přispívat nebude.
Dále jde o příspěvek na investici kofinancování rekonstrukce tramvajové trati Liberec–
Jablonec nad Nisou 1/3 kofinancování 20.000.000 Kč. O tom bylo jednáno jak s panem
náměstkem Kyselou, tak před dvěma týdny s oběma primátory. Je nutné konstatovat, že ani
mezi oběma městy neexistuje dohoda o tom, jakým způsobem se bude tramvajová trať
kofinancovat, a to jsou Jablonec a Liberec akcionáři dopravního podniku, a pro Liberecký
kraj z pohledu veřejné podpory, o které se tak často diskutuje, není úplně jednoduché dát
finanční prostředky do akciové společnosti, ve které není akcionář, a nejsou známé obrysy
toho, kdy ta investice má začít a jak má být velká. Nicméně se vedení s oběma primátory
domluvilo na tom, že až budou mít podrobnější informace, tak je připraveno tu věc projednat
na poradě uvolněných radních, v radě a v zastupitelstvu, a hledat v tomto směru nějaké řešení,
ale dávat v tuto chvíli 20.000.000 Kč někam na hromadu, když nejsou jasné konkrétní kroky,
tak to taky vypadá jako věc, která není úplně racionální.
Posledním návrhem je kino Varšava, 20.000.000 Kč příspěvek na investici do rekonstrukce.
Rezort kultury konstatuje, že kino Varšava vnímá jako městské kino, které v tuto chvíli nemá
mimoměstský přesah a krajský charakter, a nevymyká se svou velikostí kinům v jiných
podstatně menších městech kraje, která běžně rekonstrukce financují.
Další výdaje 11.000.000 Kč, zde už žádné podrobnější rozčlenění navrženo nebylo. Vedení
kraje se k těmto návrhům postavilo věcně a věcně jednotlivé návrhy okomentovalo.
Mgr. Jaromír Dvořák
Reagoval na kolegy Baxu a Korytáře. Jejich připomínky na rozdělení přebytku hospodaření
byly zcela irelevantní a zcela mimo z pohledu dalších starostů nebo obyvatel Libereckého
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kraje. Dotýkaly se pouze Liberecka nebo blízkého okolí Liberce. Požádal, aby vzali tuto
skutečnost na vědomí. Na Českolipsku je potřebná investice do zdravotnictví. Je tam velký
problém s laparoskopickou věží na operace. Je nutné, aby ty peníze z kraje do krajského
zařízení, které je na to připraveno, přišly a mohla se tam provádět běžná opatření. Budou pana
náměstka Sobotku kontaktovat a sledovat. Je potřeba investovat peníze do této nemocnice
na příchozí vysutý chodník, který je v dezolátním stavu a lidé nemají kudy přicházet
do tohoto krajského zařízení, které je na tuto investici připraveno a je schopno peníze
z přebytku investovat.
Následně ale dal za pravdu v tom, že někteří nechtějí připomínkám naslouchat, a proto si
dovolil navrhnout ukončení diskuze k tomuto tématu v rámci jednacího řádu. Avšak ti, co
byli stále přihlášeni, by měli, pokud se nevzdají svého práva, k tomuto bodu vystoupit.
Hlasování o ukončení diskuze
HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

26

PROTI: 3

ZDRŽEL SE:

6

NEHLASOVAL: 7

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Jitka Volfová
Připomněla, jaké finanční prostředky jdou přímo Liberci. Pokud je zahrnuto centrum
zdravotní a sociální péče Liberec, tak je to 14.600.000 Kč a nepočítá se do toho kojenecký
ústav, který je ve vlastnictví kraje. Ten byl převzat od města Liberec a ty prostředky se
investovat musí. Je to přes 20.000.000 Kč ročně. Pokud má vedení jednat racionálně, tak není
vhodné tak velké investice rozdělovat z hospodářských výsledků, ale případně o tom jednat
v průběhu roku a snažit se to zakomponovat právě do rozpočtu. Tam to jako racionální
vyplývá a tam by to mohlo být odpovědné.
Ing. Květa Vinklátová
Vnímá, které kulturní organizace ve městě Liberec mají přesah do celého kraje, o tom bude
vedena diskuze v rámci komise, která byla ustavena. Pokud jde o kino Varšava, nevnímá ho
jako kino s krajským přesahem. Ostatní starostové v sále financují kina v kraji ze svých
prostředků, jako např. Lomnice nad Popelkou 38.000.000 Kč. Kino Varšava je vyřešená
záležitost. Bude navrhovat, aby se podpořily aktivity, které se v kině budou dít, a budou mít
mimoměstský přesah, ale rozhodně to nebude investice do kina. Připomněla, že v roce 2013,
v říjnu, pan Mgr. Korytář vysvětloval zastupitelstvu, že v případě kina Varšava, v žádném
případě nezůstane „černý Petr“ na straně kraje, shodoval se s panem Ing. Canovem,
že postup, který vede město Liberec je nehorázný a klubu ODS a ČSSD sdělil, že Liberec
postihla živelně politická katastrofa v minulých letech. Někde byly povodně a zničily okolní
města i obce, a jednou by mohli zastupitelé udělat výjimku, a to bylo v případě
spolufinancování na předfinancování projektu, který kino Varšava podávalo. Stanovisko od té
doby zřejmě zaznamenalo nějaký vývoj.
Mgr. Jan Korytář
Reagoval na pana starostu Dvořáka, rozumí tomu, že v celém kraji je spousta investic.
Poslouchal i vedení, jak investuje v Liberci. Požádal znovu, aby do e-mailu bylo dopsáno,
že se mají předložit návrhy, ale ať se netýkají Liberce, protože tam je investováno z pohledu
kraje peněz dost, a ať se navrhnou priority někde jinde, pak bude možná diskuze.
Ing. Jitka Volfová
V příspěvku zaznělo, že strana (ZpLK) dostala pouze e-mail o tom, že se bude rozdělovat
hospodářský výsledek, ale součástí e-mailu byl i konkrétní rozpis změny rozpočtu, který
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obsahuje všechny položky, a ostatní předsedové klubů se k tomu postavili racionálně, jak se
dalo očekávat. Když je předložen nějaký návrh, tak můžou oponovat některým položkám,
mohou navrhnout, že mají představu nějakého přeskupení nebo zahrnutí dalších věcí,
ale určitě ne, že by se rozložil nebo navrhl úplně nový návrh pro rozdělení hospodářské
výsledku v celé výši 171.000.000 Kč.
Mgr. Jaromír Dvořák
Upozornil na to, že bylo přijato usnesení o ukončení debaty.
Martin Půta
Upozornil pana předsedu Dvořáka, že podle jednacího řádu může předkladatel, v tomto
případě náměstkyně Volfová, vystoupit opakovaně.
Následně zareagoval, že pokud za 5 měsíců vedení Liberce přijde s nějakými konkrétními
návrhy, bude vedení kraje připraveno jednat tak, aby byly připraveny do budoucna pro další
4 roky.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 115/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18 - zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2017 alokací
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/18, kterým se
I. navyšují zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 171.149.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 171.149.000 Kč, z toho
1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Turnov - odstranění havarijního stavu komínu ve výši 2.000.000 Kč,
2)

3)

4)
5)

6)

výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím kraje v resortu
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu – záměry ve výši 5.176.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 3.089.000 Kč, v tom
a) Severočeské muzeum v Liberci ve výši 1.089.000 Kč,
b) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ve výši 1.300.000 Kč,
c) Muzeum Českého ráje v Turnově ve výši 700.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví,
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, ve výši 18.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši
500.000 Kč, v tom
a) KRAJ - příloha Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
b) Česko-německé kulturní dny ve výši 300.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, v celkové výši 921.000 Kč, v tom
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7)

a) Stavba roku ve výši 60.500 Kč,
b) Má vlast cestami proměn ve výši 60.500 Kč,
c) Správa databáze brownfields ve výši 300.000 Kč,
d) Chytrý region ve výši 500.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, v celkové výši
48.726.000 Kč, v tom
a) Dopravní obslužnost autobusová - kraj a obce ve výši 25.000.000 Kč,
b) Dopravní obslužnost drážní ve výši 20.000.000 Kč,
c) Zákaznické centrum - Front office ve výši 726.000 Kč,
d) Odbavovací systémy IDOL ve výši 3.000.000 Kč,

8)

výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu v působnosti resortu, ve výši
2.480.000 Kč,
9) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
Ochrana přírody, Publikace a osvětové materiály o ochraně přírody, ve výši
80.000 Kč,
10) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši
500.000 Kč, v tom
a) Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra ve
výši 150.000 Kč,
b) Hasičské fontány, z.s. - Hasičská fontána 2018 ve výši 300.000 Kč,
c) Město Semily - 200 let od narození Dr. Františka Ladislava Riegra ve výši
50.000 Kč,
11) výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 720.000 Kč, v tom
a) Vesnice roku ve výši 600.000 Kč,
b) Dofinancování akcí spolků v území ve výši 100.000 Kč,
c) Žena regionu ve výši 20.000 Kč,
12) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 16.996.000 Kč, v tom
a) Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78,
Praha 4, 14900 - Festival vědy a techniky pro děti a mládež ve výši 100.000 Kč,
b) Pěvecké sbory Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
c) Aktivity ZUŠ OPEN ve výši 200.000 Kč,
d) Mistrovství Evropy parketářů juniorů ve výši 50.000 Kč,
e) Technická univerzita v Liberci - Studentská formule ve výši 200.000 Kč,
f) Individuální podpora sportu ve výši 250.000 Kč,
g) Organizace sportovního prostředí ve výši 800.000 Kč,
h) Sportovní reprezentace Libereckého kraje ve výši 8.920.000 Kč,
i) Sportovní infrastruktura ve výši 4.250.000 Kč,
j) Sport v regionu ve výši 2.026.000 Kč,
13) výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši
6.000.000 Kč, v tom
a) Předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (NNO) rok 2019
ve výši 5.000.000 Kč,
b) Nadační fond Ozvěna - kompenzační pomůcky nedoslýchavým dětem ve výši
250.000 Kč,
c) ADVAITA, z.ú. - nákup 9 místného automobilu ve výši 750.000 Kč,
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14) výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, v celkové výši 2.000.000 Kč,
v tom
a) Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL ve výši 1.000.000 Kč,
b) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK ve výši 1.000.000 Kč,
15) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 2.911.000 Kč, v tom
a) Podpora v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně
regionálních funkcí knihoven ve výši 1.961.000 Kč,
b) Individuální podpora kulturních aktivit v LK ve výši 950.000 Kč,
16) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
Memoriál Richarda Knolla ve výši 150.000 Kč,
17) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví
v regionu ve výši 9.000.000 Kč,
18) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Rezerva na případné
řešení dofinancování nové koncepce ZZS LK, pořízení nemovitého majetku
souvisejícího s veřejnou dopravou nebo na optimalizaci kapitálové struktury kraje na
straně pasiv s výhledem na rok 2020, ve výši 30.050.000 Kč,
19) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, Střední průmyslová škola, Česká Lípa - dokončení opravy fasády školy
ve výši 4.000.000 Kč,
20) výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Příspěvkové organizace kraje v resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu - předfinancování projektů EU ve výši 950.000 Kč,
21) výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor rozvoje a evropských projektů,
Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů, 2.1 Program obnovy
venkova ve výši 1.200.000 Kč,
22) výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
klubech ve výši 8.700.000 Kč,
23) výdaje v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, Program 5.1
Podpora integrace národnostních menšin a cizinců ve výši 1.000.000 Kč,
24) výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, Program 7.2 Záchrana a obnova památek v LK ve výši
1.000.000 Kč,
25) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství, Výstavba a obnova infrastruktury - spoluúčast kraje ve výši 5.000.000
Kč,
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 05. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

20

0

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat
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9. (10.) Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových členů
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
Zeptal se, zda nejsou k volbě připomínky nebo protinávrhy. Oba nově navržení splnili
veškeré zákonné povinnosti tak, jak bylo dohodnuto. Poté požádal pana hejtmana,
aby provedl hlasování o volbě nových členů do výborů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 116/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
- Jiřího Huška, členem Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje - společná nominace klubů ZLK,
- Stanislava Říhu, členem Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva
Libereckého kraje - nominace klubu ANO 2011.
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (9.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/18 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 117/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/18 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 111/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 20.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Městu Tanvald,
IČ 00262587, sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald, na akci 62. ročník hudebního festivalu
Tanvaldské hudební jaro 2018, ve výši 20.000 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/2035/2018 mezi
Libereckým krajem a Městem Tanvald, IČ 00262587, sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/2035/2018 mezi Libereckým
krajem a Městem Tanvald, IČ 00262587, sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2018.
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
11. (12.) Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
2)
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
3)
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 118/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
2.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
3.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
-p.p.č. 34/5 o výměře 24 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Nová Ves
u Chrastavy, obci Nová Ves, a evidovaným na listu vlastnictví č. 599 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od
za celkovou kupní cenu ve výši 1.200 Kč
(slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých), kupní cena nebude refundována, jedná se
o investiční stavbu Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II., IV., V.
etapa,
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
22

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

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

2.

a)

nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
koupi
-p.p.č. 279/2 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Nová Ves
u Chrastavy, obci Nová Ves, a evidovaným na listu vlastnictví č. 147 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od
za celkovou kupní cenu ve výši 950 Kč (slovy: devět set padesát korun českých),
kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční stavbu Obnova silnice
po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II., IV., V. etapa,

3.

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 Liberec,
a) koupi
-p.p.č. 518/22 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Nová
Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, a evidovaným na listu vlastnictví č. 98
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
od
za celkovou kupní cenu ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun
českých), kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční stavbu Obnova
silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II., IV., V. etapa,
b) 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 Liberec,

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2
12. (13.) Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 119/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Zálesní Lhota
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a)

koupi - p.p.č. 1277 o výměře 791 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Zálesní Lhota, obci Studenec, evidované na listu vlastnictví č. 146 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od spoluvlastníků
podíl o velikosti 5/12 představující částku
115.354 Kč (slovy: sto patnáct tisíc tři sta padesát čtyři korun českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti 1/6 představující částku
46.142 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc sto čtyřicet dva korun českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti 5/12
představující částku 115.354 Kč (slovy: sto patnáct tisíc tři sta padesát čtyři korun
českých) z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
276.850 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc osm set padesát korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (14.) Majetkoprávní operace Souhlas s vybudováním „skladu upravené zeminy“
v k.ú. Rochlice u Liberce pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvkovou organizaci
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 120/18/ZK
Majetkoprávní operace Souhlas s vybudováním „skladu upravené zeminy“ v k.ú.
Rochlice u Liberce pro Střední odbornou školu, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkovou
organizaci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) s výstavbou skladu upravené zeminy na p.p.č. 1500/11 v katastrálním území Rochlice
u Liberce, resp. v areálu Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace, IČO 46746862,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci po výstavbě k hospodaření Střední odborné
škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizaci, se sídlem Jablonecká 999/51,
Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 46746862, a to ke dni právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (15.) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje –
k pozemku v k.ú. Bořkov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 121/18/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku
v k.ú. Bořkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitostem
- p.p.č. 240/2 o výměře 79 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
- p.p.č. 240/3 o výměře 2274 m2, trvalý travní porost,
- p.p.č. 250 o výměře 545 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše nacházející se v katastrálním území Bořkov, obec Slaná a evidované na listu vlastnictví
č. 119 u Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
15. (16.) Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Benešov u Semil
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 122/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Benešov u Semil
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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prodej st.p.č. 210/2 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez
čp/če, prům. obj. bez LV) nacházející se v k.ú. Benešov u Semil, obec Benešov u Semil,
evidované na listu vlastnictví č. 290 u Katastrálního pracoviště Semily, společnosti HYBLER
INVEST, s.r.o., se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily, IČO 46504486, za kupní
cenu ve výši 7.100 Kč (slovy: sedm tisíc sto korun českých), na pozemku se nachází stavba
vrátnice ve vlastnictví kupujícího
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 16 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
16. (17.) Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Benešov u Semil
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 123/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Benešov u Semil
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi p.p.č. 28/12 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2582/64 o výměře 161 m2, obě ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Benešov u Semil, obci Benešov
u Semil, evidovaných na listu vlastnictví č. 523 u Katastrálního pracoviště Semily,
od společnosti HYBLER INVEST, s.r.o., se sídlem Riegrovo náměstí 15, 513 01 Semily,
IČO 46504486, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2, tj. celkem 8.250
Kč (slovy: osm tisíc dvě stě padesát korun českých) do 6 měsíců od výmazu zástavního
práva včetně souvisejících zápisů z rozhodnutí správního orgánu daňové pohledávky
ve výši 3.621.055 Kč, vykonává Finanční úřad pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje
97/25, Liberec III – Jeřáb, 460 02 Liberec, zapsaného na základě rozhodnutí správce
daně o zřízení zástavního práva 18461/17/2607-00540-607648 ÚzP v Semilech ze dne
13. 1. 2017, s právními účinky ke dni 13. 1. 2017,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitostí 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
Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 17 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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17. (18.) Majetkoprávní operace – směna pozemků v k.ú. Semily
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 124/18/ZK
Majetkoprávní operace – směna pozemků v k.ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, se sídlem 28. října 607, 513 01 Semily,
IČO 00528714, a to části p.p.č. 4033/7 o výměře 95 m2, nově označené jako p.p.č.
4033/8, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, vymezené geometrickým
plánem č. 3003-1967/2017 ze dne 12. 6. 2017, nacházející se v k.ú. Semily, obci Semily,
evidované listu vlastnictví č. 2207 u Katastrálního pracoviště Semily, obvyklá cena
pozemku byla stanovena znaleckým posudkem č. 3912-022-17 ze dne 24. 5. 2017 ve výši
320 Kč/m2, tj. 30.400 Kč (slovy: třicet tisíc čtyři sta korun českých),
za pozemek ve vlastnictví
, a to části p.p.č. 4033/3
o výměře 95 m2, nově označené jako p.p.č. 4033/9, trvalý travní porost, vymezené
geometrickým plánem č. 3003-1967/2017 ze dne 12. 6. 2017, nacházející se v k.ú.
Semily, obci Semily, evidované listu vlastnictví č. 2403 u Katastrálního pracoviště
Semily, obvyklá cena pozemku byla stanovena znaleckým posudkem č. 3912-022-17
ze dne 24. 5. 2017 ve výši 320 Kč/m2, tj. 30.400 Kč (slovy: třicet tisíc čtyři sta korun
českých), směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná
střední škola, Semily, 28. října 607, se sídlem 28. října 607, 513 01 Semily,
IČO 00528714, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 18 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
18. (19.) Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Doksy u Máchova
jezera
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 125/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod p.p.č. 2965/1 o výměře 3067 m2, p.p.č. 2965/3 o výměře 517 m2,
p.p.č. 2965/4 o výměře 2384 m2, p.p.č. 2965/5 o výměře 4652 m2, p.p.č. 3274/4
o výměře 408 m2, p.p.č. 3274/11 o výměře 144 m2, p.p.č. 3274/13 o výměře 178 m2,
p.p.č. 3275/14 o výměře 381 m2, p.p.č. 3275/15 o výměře 278 m2, p.p.č. 3275/16
o výměře 142 m2, p.p.č. 3275/17 o výměře 1392 m2, vše ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obci Doksy, evidovaných
na listu vlastnictví č. 541 u Katastrálního Česká Lípa, od ČR - Vojenských lesů a statků
ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 00000205, s tím,
že Liberecký kraj uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku č. 5633-16-2/16
ze dne 21. 3. 2016 ve výši 12.990 Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set devadesát korun
českých), pozemky zastavěny tělesem silnice II/270,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/2077/2018 mezi Libereckým krajem a ČR –
Vojenské lesy a statky s.p.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 19 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (20.) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Brniště
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 126/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Brniště
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p.p.č. 1560/2 o výměře 234 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Brniště, obci Brniště, evidované na listu vlastnictví č. 60000
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
IČO 69797111, hodnota pozemku dle účetní evidence činí 804 Kč (slovy: osm set čtyři
korun českých), pozemek zastavěn tělesem silnice III/26834,
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b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/241/2018 mezi Libereckým krajem a ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 20 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (21.) Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Kuřívody, k.ú.
Ploužnice pod Ralskem, k.ú. Hradčany nad Ploučnicí a k.ú. Mimoň
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 127/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Kuřívody, k.ú. Ploužnice
pod Ralskem, k.ú. Hradčany nad Ploučnicí a k.ú. Mimoň
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi
- části p.p.č. 539, lesní pozemek, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby, v katastrálním území Kuřívody a obci Ralsko, evidované na listu
vlastnictví č. 108 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa,
- části p.p.č. 556, lesní pozemek, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
- části p.p.č. 564, ostatní plocha, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby, vše v katastrálním území Ploužnice pod Ralskem a obci Ralsko,
evidovaných na listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
- části p.p.č. 606, ostatní plocha, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
- části p.p.č. 576, ostatní plocha, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
- části p.p.č. 860, ostatní plocha, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
vše v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí a obci Ralsko, evidovaných na listu
vlastnictví č. 6 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa,
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- části p.p.č. 3876, lesní pozemek, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
- části p.p.č. 4081, lesní pozemek, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
- části p.p.č. 4171, lesní pozemek, která bude zaměřena geometrickým plánem
po dokončení stavby,
vše v katastrálním území Mimoň a obci Mimoň, evidovaném na listu vlastnictví č. 1155
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
od ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00
Praha 6, IČO 00000205, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 21 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (22.) Majetkoprávní operace
a)
revokace usnesení č. 524/17/ZK v bodě 3. a), b)
b)
prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 128/18/ZK
Majetkoprávní operace
a)
revokace usnesení č. 524/17/ZK v bodě 3. a), b)
b)
prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 524/17/ZK v bodě 3. a), b),
schvaluje
koupi části p.p.č. 1072 o výměře 2 m2, nově označené jako p.p.č. 1072/2, travnatý porost,
vymezenou geometrickým plánem č. 235-211/2016 ze dne 16. 11. 2016, v katastrálním území
Jindřichov nad Nisou, obci Lučany nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 326
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
od
za vzájemně dohodnutou celkovou
kupní cenu ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých), refundace nebude uplatněna
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 22 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (23.) Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Svojkov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 129/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Svojkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování s darováním p.p.č. 1009/5 o výměře 433 m2, p.p.č. 1009/6 o výměře 268 m2,
p.p.č. 1009/7 o výměře 245 m2, p.p.č. 1009/8 o výměře 168 m2, p.p.č. 1009/9 o výměře 116
m2, p.p.č. 1009/10 výměře 24 m2 vše ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v katastrálním území Svojkov, obci Svojkov, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 206 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Svojkov,
obci Svojkov, se sídlem Svojkov 12, 471 53 Svojkov, IČO 00831689, hodnota daru dle účetní
evidence činí 25.080 Kč (slovy: dvacet pět tisíc osmdesát korun českých), na výše uvedených
pozemcích se nachází stavba chodníků
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 23 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

23. (24.) Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 130/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a)

koupi p.p.č. 233/5 o výměře 73 m2, p.p.č. 233/7 o výměře 2 m2, p.p.č. 233/8 o výměře
1 m2, p.p.č. 233/9 o výměře 1 m2, p.p.č. 263/16 o výměře 23 m2, p.p.č. 267/6 o výměře
262 m2, p.p.č. 333/3 o výměře 3 m2, p.p.č. 1971 o výměře 38 m2 a p.p.č. 1973 o výměře
20 m2, vše ostatní plocha, způsobe využití v katastrálním území Mníšek u Liberce, obci
Mníšek, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, od obce Mníšek, se sídlem Oldřichovská č.p. 185, 463 31
Mníšek, IČO 00263001, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 21.150 Kč (slovy:
dvacet jedna tisíc sto padesát korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 24 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (25.) Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Františkov u Liberce
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Podotkl, že podrobná historie je v důvodové zprávě.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 131/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Františkov u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej p.p.č. 885/1 o výměře 1804 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v části obce Liberec X – Františkov, č.p. 330, jiná stavba, p.p.č. 885/2 o výměře 136 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, p.p.č. 886/1 o výměře
1005 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, p.p.č. 886/2 o výměře 204 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, p.p.č. 886/3 o výměře 155
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, nacházejících se
v k.ú. Františkov u Liberce, obci Liberec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 476
u Katastrálního pracoviště Liberec,
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 6.000.000 Kč (slovy: šest milionů korun českých), z důvodu
nepotřebnosti majetku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

40

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (26.) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2018
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Konstatoval, že Výbor sociálních věcí projednal body 26, 27, 28, 29 a navrhl je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 132/18/ZK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na
rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu projektu podpořeného individuální dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
sociálních věcí – dofinancování protidrogových služeb, schválených Radou Libereckého
kraje dne 9. 1. 2018, usnesením č. 17/18/RK a Zastupitelstvem Libereckého kraje dne
30. 1. 2018, usnesením č. 17/18/ZK, před uzavřením smlouvy
Most k naději, z. s., se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ 63125137, ve výši
20.000 Kč na služby z oblasti snižování rizik bez změny parametrů
- změna rozpočtu projektu z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu
2.925.358 Kč na 30 000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změn projektu informovat
žadatele a zajistit předložení předmětné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje k podpisu.
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 26 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2
26. (27.) Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu
sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 133/18/ZK
Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních
věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
kde se zvyšuje hodnota staveb o technické zhodnocení budovy - „sanace vlhkého
suterénu budovy Zeyerova 832/24“ v k.ú. Liberec,
2) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, kde se mění specifikace pozemků z důvodu směny pozemků mezi
Libereckým krajem a městem Hodkovice nad Mohelkou (schváleno usnesením
č. 312/17/ZK) a navyšuje se pořizovací hodnota staveb o zařízení požární signalizace
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení uvedených příloh č. 1
ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 05. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

40

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (28.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/18 – Snížení výdajů kapitoly
920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole
912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 134/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odboru sociálních věcí na akci
číslo 0590721513 – Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace – přístavba
budovy PD v celkové výši 200.000 Kč,
2. navyšují se výdaje kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím,
resortu sociálních věcí na akci číslo 0590721513 – Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace – přístavba budovy PD v celkové výši 200.000 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 28 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
28. (29.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/18 - snížení výdajů kapitoly
913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly
917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a informace o projektech „Multifunkční
sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a „Multifunkční sociální centrum
Jablonec nad Nisou“
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 135/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 105/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí a informace o projektech „Multifunkční sociální
centrum – Dům humanity Liberec“ a „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad
Nisou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 105/18, kterým se
1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 913 05 - Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, finanční rezerva PO ve výši 1.124.321 Kč,
2.

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních
věcí, ve výši 1.124.321 Kč a to v položkách,
a) Protidrogová politika 300.000 Kč,
b) Spolufinancování na projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity
Liberec“ - 589.423,81 Kč a projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec
nad Nisou“ - 234.896,45 Kč

bere na vědomí
informaci o plánovaném projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“
a plánovaném projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“,
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Multifunkční sociální centrum –
Dům humanity Liberec“ Libereckým do výše 589.423,81 Kč v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z výzvy č. 61, výzva 10 IPRÚ Liberec – Jablonec
nad Nisou Integrovaného regionálního operačního programu,
b) Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum –
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c)

Dům humanity Liberec“ č. OLP/1903/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem,
Statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59
Liberec 1 a spolkem Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem P. Jilemnického 1929,
434 01 Most,
závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Multifunkční sociální centrum
Jablonec nad Nisou“ Libereckým do výše 234.896,45 Kč v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z výzvy č. 61, výzva 10 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
Integrovaného regionálního operačního programu,

d) Smlouvu o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec
nad Nisou“ č. OLP/1904/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem, Statutárním
městem Jablonec nad Nisou, IČ 00262340, se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01
Jablonec nad Nisou a spolkem Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem
P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
a ukládá
a) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou a spolek Most k naději,
z.s., o přijatém usnesení,
Termín: 30. 04. 2018
b) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

36

PROTI: 0

Termín: 30. 04. 2018
ZDRŽEL SE: 2
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (30.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18 - úprava kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí
dotací v rámci programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2018
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Sdělila, že Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury body 31, 32, 33, 34 projednal
a všechny materiály doporučil ke schválení.
Mgr. Daniel David
Zahlásil u bodů 33 a 34 možný střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 136/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci
programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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Město
Hejnice
obec

1.

Hejnické slavnosti 2018
Tradiční kulturní akce s
počátky v 18. století, která je
mimo rázu městských
slavností také jedinečným
hudebním festivalem v
neopakovatelném prostředí
podhůří Jizerek, navíc na
hospodářsky slabém
Frýdlantsku. Letos zdejší
nejvýznamnější akce.

Podkrkonošs
ká společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z.s.
spolek
2.

Festival PATŘÍME K SOBĚ
2018
21. ročník festivalu, kde
vystupují lidé se zdravotním
postižením. Koncerty jsou
určeny pro veřejnost a žáky
škol. Součástí festivalu je
výstava výtvarných prací,
diskotéka, návštěva muzeí,
další vystoupení v DD a DC
Semily, na náměstí.

3.

4.

Ahoj kino! 2018
Účelem projektu je na ploše
třídenního festivalu
představit specifické
„Ahoj!
fenomény práce s filmovými
kolektiv“, z.s. materiály, uvést exkluzivně
spolek
velká díla světové i české
kinematografie a přinést
vzdělávací program, v němž
přednášející a hosté
poskytnou nové poznání.
Českolipský divadelní
podzim
ČDP je tradiční přehlídka
amatérských a
profesionálních souborů v
Divadelní
ČR, jedná se o 42. ročník
klub Jirásek
probíhá ve dnech 16. – 20.
z.s.
10. 2018. V Jiráskově
spolek
divadle hostují soubory
vybrány z celostátních
přehlídek, které představují
divákům progresivní formy
divadla.

IČ /
nar.

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

De minimis

Název projektu
účel projektu

Termín realizace
projektu

Příjemce
forma

Dotace v maximální
výši

č.

Podíl dotace z
celkových
způsobilých výdajů

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oblast
podpory č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.1 Kulturní aktivity
v Libereckém kraji v celkové výši 2.000.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly.
Úprava výdajů snížením nerozepsané rezervy programu 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém
kraji o částku 2.000.000 Kč a zavedením nových specifických ukazatelů ve výši
2.000.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v úhrnném objemu 2.000.000 Kč níže
uvedeným příjemcům

0026280
3

podium s technikou
- 1 ks propagace 3 ks
pronájem zařízení WC, stany, šatny 20 ks
kulturní program 20 hodin

9,09%

50.000
Kč

1. 6.
–
31. 8.
2018

ne

4929455
5

délka trvání
festivalu 3 dny
doprovodné
aktivity 3
počet vystoupení 7
počet přihlášených
zařízení 15

14,45%

50.000
Kč

1. 1.
–
30. 6.
2018

ne

4668804

doba trvání - 3 dny
filmová projekce s
lektorským
úvodem - 6
představení

29,41%

50.000
Kč

1. 11.
–
30. 11.
2018

ne

6223713
6

divadelní
představení - 9 ks
divadelní seminář - 28,57%
1 ks koncert - 1 ks
výstava 1 ks

40.000
Kč

16. 10.
–
20. 10.
2018

ne

Sídlo /
bydliště

Nádražní
521,
Hejnice

Nádražní
213,
Semily

Smetanova
1075,
Lomnice
nad
Popelkou

Panská
219/3,
Česká Lípa
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Jablonecké
kulturní a
informační
centrum,
o.p.s.
obecně
prospěšná
společnost

Jablonecké kostely otevřeny
2018
Účelem je rozšíření kulturní
nabídky pro širokou
veřejnost vč. Turistů. Každé
prázdninové úterý bude
zdarma zpřístupněno pět
kostelů a od 17h se v jednom
uskuteční varhanní koncert.
Dále bude koncert k
patronce města.

Kostelní 1,
Jablonec
nad Nisou

2868645
4

koncert - 10 ks
zpřístupnění
kostelů veřejnosti 252 hodin

Jilemnicko svazek obcí
dobrovolný
svazek obcí

Krakonošovy letní
podvečery 2018
Krakonošovy letní podvečery
jsou tradiční kulturní akcí s
bohatým programem, která
se koná v době letních
prázdnin a představuje tak
občanům i návštěvníkům
regionální soubory, spolky a
amatérské umělce doplněné
o profesionály, a to zcela
zdarma.

Masarykov
o náměstí
82,
Jilemnice

7069406
1

doba trvání akce 4 dny

Revoluční
480, Nový
Bor

2728353
4

masopust v duchu
karnevalu - 2 dny

Krkonošská
318, Desná

0026230
7

nám.
T.G.Masar
yka 1,
Hodkovice
nad
Mohelkou

Dlouhý
Most č.
193,
Dlouhý
Most

5.

6.

7.

8.

9.

Masopust v duchu
brazilského karnevalu
12. ročník Masopustu
propojuje spolky a hudební
Kultura Nový
skupiny nejen z LBC kraje.
Bor, s.r.o.
Probouzí zájem o kulturu i
společnost s
historii našeho regionu s
ručením
odkazem na vystěhovalectví
omezeným
rodin z LBC do Brazílie a
rozvoje svátku Masopustu.
Prostřednictvím hudby,
tance a výtv. umění.
Sympozium Desná 2018
Akce má podpořit turistický
ruch v našem regionu. Na
závěr Sympozia proběhne
aukce dřevěných soch, jejíž
Město Desná
výtěžek bude věnován na
obec
obnovu Riedelovy vily v
Desné a vybudování
atraktivního turistického cíle
s vyhlídkou v oblasti vodní
nádrže Souš.
Hodkovické slavnosti 2018
Město Hodkovice nad
Mohelkou pořádá pro své
Město
občany a návštěvníky města
Hodkovice
tradiční Hodkovické
nad
slavnosti. V letošním roce
Mohelkou
bude hlavním tématem
obec
oslava 100 výročí vzniku
samostatného
Československa.

Obec Dlouhý
Most
obec
10.

Dlouhomostecké slavnosti
2018
Tradiční obecní slavnosti,
které pořádá obec ve
spolupráci s SDH Dlouhý
Most, MOST 2012, z.s. a ZŠ
Dlouhý Most.

26,11%

50.000
Kč

1. 4.
–
30. 9.
2018

ne

27,78%

50.000
Kč

1. 1.
–
30. 9.
2018

ne

29,27%

24.000
Kč

1. 1.
–
28. 2.
2018

ne

doba trvání akce 6
dní

19,23%

50.000
Kč

1. 3.
–
30. 6.
2018

ne

0026282
0

hudební produkce 2 soubory
technické vybavení
- pronájem podia a
zvukové aparatury
- 1 ks

29,41%

50.000
Kč

1. 7.
–
30. 9.
2018

ne

4674494
1

doba trvání akce 2 dny

29,52%

24.500
Kč

1. 3.
–
30. 9.
2018

ne
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Chuchelská pouť 2018
Obec Chuchelna chystá v
letošním roce již 8. ročník
chuchelské pouti. Na
Obec
pořádání akce se každoročně
Chuchelna
podílejí velkou měrou místní
obec
spolky i dobrovolníci. Pro
návštěvníky bude opět
připraven bohatý kulturní
program, pro děti soutěže a
pouťové atrakce.
Jeřmanické letní slavnosti
Dvoudenní letní slavnosti, v
rámci kterých se konají
soutěže pro děti i dospělé a
Obec
je pořádán hudební festival,
Jeřmanice
na kterém vystoupí 10
obec
hudebních těles. Slavnosti
slouží k potkávání občanů,
kromě místních se účastní i
občané sousedních obcí a
rodáci.
Lomnické hudební jaro - 24.
ročník
Pořádání 24. ročníku
tradičního festivalu
Klub přátel a
celokrajského významu,
sponzorů
především amatérských
Domu dětí a
uměleckých souborů či
mládeže, z.s.
sólistů. Smyslem je
spolek
prezentace jednotlivců či
organizací pracujících s
dětmi a mládeží v oblasti
hudby, tance a zpěvu.
Svatojánská pouť
Akce má za cíl navázat na
tradici "staročeských" poutí.
Klade důraz na místní
výrobce, řemeslníky a
G300, spolek vystavovatele, vše ve
staročeském a tradičním
duchu. Hlavní část
programu budou tvořit
vystoupení folklorních
souborů.
Divadla malých forem 2018
Představení regionálních
amatérských,
poloprofesionálních a
Jablonecká
profesionálních divadel
kulturní obec,
široké veřejnosti včetně dětí
z.s.
od 2 let v Klubu Na Rampě
spolek
v Jablonci nad Nisou,
poskytnutí možnosti
vystoupení divadelním
souborům.
Festival Jazz pod
Kozákovem - 32. ročník
Festival přibližuje
každoročně návštěvníkům
Kulturní
jazzovou hudbu v pestré
centrum Golf
stylové a repertoárové šíři.
Semily,
Zaznameníváme stoupající
příspěvková
zájem i u mladého publika.
organizace
Velký význam má setkávání
amatérských a
profesionálních hudebníků
včetně mezinárodní účasti.

29,55%

19.500
Kč

9. 6.
–
10. 6.
2018

ne

30,00%

24.000
Kč

1. 6.
–
31. 8.
2018

ne

4929435
1

hudební, taneční a
pěvecké výstupy počet účastníků
400 festivalové
noviny - 400 ks
propagační
materiál - 1000 ks

49,38%

40.000
Kč

1. 3.
2
15. 5.
2018

ne

Papírová
537,
Liberec

2702232
3

trvání akce 1 den

29,41%

50.000
Kč

1. 4.
–
31. 7.
2018

ne

Arbesova
3889/4,
Jablonec
nad Nisou

2654550
1

divadelní
představení - počet
10

26,47%

27.000
Kč

8. 1.
–
22. 12.
2018

ne

Vejvarovo
nábřeží
199,
Semily

0037139
4

účastníci - 700
osob

18,52%

50.000
Kč

2. 11.
–
11. 11.
2018

ne

Chuchelna
269,
Chuchelna

0027576
0

pouť - 2 dny

Pastevní
274,
Jeřmanice

4674495
9

letní slavnosti - 2
dny

Poděbradov
a 665,
Lomnice
nad
Popelkou
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jazzové dny - 2 dny 30,00%

50.000
Kč

1. 3.
–
31. 10.
2018

ne

0026257
9

uspořádání kulturní
akce 1

29,08%

20.500
Kč

1. 9.
–
31. 10.
2018

ne

U Muzea
398/4,
Jablonec
nad Nisou

0007948
1

stánky s ukázkami
výroby a dílnami 10 ks
doprovodný
27,52%
kulturní program
(folklor, divadlo…)
- počet soborů 3

41.000
Kč

1. 2.
–
30. 11.
2018

ne

Janov n.N.
520, Janov
nad Nisou

0026235
8

uspořádaný
jarmark - 1

30,00%

21.000
Kč

2. 4.
–
30. 9.
2018

ne

Obec
Křižany
obec

14. ročník akce "Dixieland v
Křižanech" s Přehlídkou a
trhem regionálních výrobků
Projekt zviditelnění zaostalé
vesnice, jež se chce kvalitní
kulturou stát zajímavou a
přitažlivou tak, aby lákala
nové rodiny, udržela školu a
zlepšila dopr. obslužnost a
zaměstnanost

Křižany č.
340,
Křižany

0026294
3

doba trvání akce 1 den

21,74%

50.000
Kč

1. 2.
–
30. 9.
2018

ne

Spolek
jabloneckých
dam a pánů,
z.s.
spolek

20. ročník Léto tančí
20. ročník letní dílnyfestivalu pohybu, tance a
rytmu „Léto tančí“ je
tradiční akce celokrajského
významu, která pravidelně
zahajuje letní kulturní
sezónu LK. Zapojení
účastníků je aktivní při
seminářích a pasivní při
doprovodném programu.

Jižní 144,
Jablonec
nad Nisou

2271780
3

doba trvání akce 6 dní semináře 10
závěrečný
večer - 1

27,78%

50.000
Kč

1. 1.
–
31. 8.
2018

ne

Město Dubá
obec

17.

Město
Smržovka
obec

18.

Muzeum skla
a bižuterie v
Jablonci nad
Nisou
příspěvková
organizace
19.

Obec Janov
nad Nisou
obec
20.

21.

22.

Mezinárodní jazzové dny
Dubá - Nedamov
Spolufinancování 24.
ročníku Mezinárodních
jazzových dnů Dubá Nedamov se zaměřením na
tradiční českou hudebnost.
Díky své tradici nese tato
akce značný společenský
přínos pro region a má
značný dopad na rozvoj reg.
kultury a zachování
hud.tradic.
Slet bubeníků 2018 bubenická dílna pro děti a
dospělé s handicapem a
koncert pro veřejnost
Uspořádání kulturní akce
regionálního významu se
zaměřením na hudebnost a
kulturní tvorbu, se zapojením
handicapovaných dětí,
dospělých a široké
veřejnosti.
Sklářská slavnost na
Kristiánově
Pravidelná každoroční akce
předvede ukázky tradiční
výroby skla a bižuterie,
seznámí návštěvníky s
regionální kulturou a tradicí
jizerskohosrké výroby skla a
bižuterních komponentů - s
důrazem na zaniklou
sklářskou osadu Kristiánov a
místní muzeum
Janovský jarmark 2018
Jarmark je koncipován jako
prezentace tradičních
řemesel, doplněný o kulturní
prvky, zaměřené především
na děti a mládež. Jarmark je
doplněn o doprovodný
kulturní program.

Masarykov
o náměstí
138, Dubá

0026047
9

Náměstí
T.G.Masar
yka 600,
Smržovka
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SPOLEK
PŘÁTEL
MUZEA
ČESKÉHO
RÁJE V
TURNOVĚ,
z. s.
spolek

23.

24.

Statutární
město
Liberec Městský
obvod
Liberec Vratislavice
nad Nisou
obec

Progres, z. s.
spolek

25.

COR
APERTUM,
z.s.
spolek

26.

Dubáci
spolek

27.

Kulturní a
informační
středisko,
příspěvková
organizace

28.

Letnice na statku u Dlasků –
24. ročník řemeslnických
trhů – tentokrát v Dolánkách
u Turnova
Akce zprostředkuje
návštěvníkům bezprostřední
kontakt s tradičním
řemeslem. Klade za cíl
vysvětlit význam rukodělné
výroby a tradičních řemesel
názornými ukázkami
(rukodělné, řemeslné dílny,
předvádění ad.). Akce je
propojena s kulturním
programem.
Vratislavické slavnosti 2018
Vratislavické slavnosti jsou
tradičně kulturněspolečenskou akcí
pořádanou MO Liberec Vratislavice nad Nisou.
Letošní 23. ročník bude
probíhat tradičně v
Zámeckém parku dne
25.8.2018.

Skálova 71,
Turnov

4929522
5

řemeslné trhy - 2
dny propagační
materiály - plakáty
- 250 ks
propagační
materiály - letáky 8 000 ks
vystupující - 10 ks

Tanvaldská
50, Liberec
30

0026297
8

počet účastníků - 2
500
počet
kapel - 3 ks

14,29%

50.000
Kč

7. 2.
–
31. 12.
2018

ne

7086975
8

doba konání akce 2 dny počet
regionálních
účinkujících - 30
kapel
počet návštěvníků 800

25,45%

50.000
Kč

8. 6.
–
9. 6.
2018

ne

2276332
5

výstava OČIMA
GENERACÍ - Mé
kořeny - 1 ks
workshop - 1 ks
festival OČIMA
GENERACÍ - 1 ks

50,00%

50.000
Kč

12. 2.
–
31. 12.
2018

ne

2275673
6

koncert v kostele 2 odborné
přednášky - 2
obnovená tradice 1 divadelní
vystoupení - 2
vystoupení
folklorního
souboru - 1
jarmark s
regionálními
produkty - 1

45,00%

25.425
Kč

1. 3.
–
30. 6.
2018

ne

7094946
8

kulturní pořady počet 8
propagační
materiál - 2 000 ks
aktivity - počet
účastníků 450

49,38%

40.000
Kč

1. 4.
–
31. 10.
2018

ne

14. Všudybud openair 2018
Hudební festival Všudybud
dává prostor na 30
regionálním kapelám
Norská
prezentovat svou tvorbu na 4
2574,
hudebních scénách během
Česká Lípa
dvou dnů 800 návštěvníkům
a konfrontovat se s klubově
významnými interprety z celé
republiky i zahraničí.
Festival OČIMA
GENERACÍ
Prostřednictvím umění a
volnočasových aktivit dětí,
mládeže a seniorů
představujeme problematiku
mezigeneračních vztahů,
kooperace a akceptace.
Projekt je součástí
celorepublikového projektu.
Jeho aktivní účastníci jsou
děti, mládež a senioři LBK.
VII. ročník podještědského
festivalu POUŤ MEZI
DVĚMA JÁNY
Kulturní festival zaměřený
na tradiční lidové zvyky
(božítělové procesí, soubory
Horačky a Ritornello,
divadla) a zpřístupňování
kulturních památek na území
kraje (letos přednášky a
koncert v kostele sv. Jakuba
v Letařovicích).
Léto na zámku 2018 - 7.
Ročník
Cyklus kulturních akcí Léto
na zámku 2018 je
navazujícím 7. ročníkem
tradiční regionální akce
celokrajského významu,
jehož hlavním cílem je
odkazovat na regionální
tradice v oblasti kulturní a
umělecké a nadále je
rozvíjet.

Týnská 10,
Praha

Sobákov
15, Český
Dub

Lomnice
n.P. čp. 4,
Lomnice
nad
Popelkou
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12,84%

50.000
Kč

2. 1.
–
31. 8.
2018

ne
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32.

Zámecké hudební soboty 17. Ročník
17. ročník navazuje na
předcházející úspěšný
projekt. V rámci projektu se
uskuteční hudební přehlídka
amatérských skupin Lib.
Kraje ve stylu folk, country,
lidová píseň, rock, sborový
zpěv aj.
Ozvěny Rumburské vzpoury
Oslavy 100. výročí
Rumburské vzpoury v
kontextu ukončení 1. světové
války a vzniku samostatné
ČSR, pietní akty, výročí
otevření české (Masarykovy)
školy v Novém Boru,
odhalení pomníku T. G.
Masaryka, vzpomínka na
protest legionářů v roce
1938.
Týden s TULIPANEM 2018
Tradiční podzimní
jednotýdenní festival kultury
zaměřený na inkluzi
zdravých a zdravotně
hendikepovaných občanů z
Libereckého regionu.
Pořádání hudebních,
divadelních a dalších aktivit
sloužících odstranění
stigmatizace zdravotně
postižených.
SEMILSKÝ PAROHÁČ
2018
Divadelní přehlídka je
součástí společenského
života v Semilech. Cílem je
získat zejména diváky mezi
dětmi a mládeží a ukázat jim,
že divadlo je vhodná
seberealizace a smysluplné
využití volného času.
Každoročně účinkují žáci
dram.oboru místní ZUŠ.

33.

Liberecký flašinetář 2018
Setkání a společné hraní
flašinetářů s cílem podpořit
zájem veřejnosti o kulturní
dění, zprostředkovat tímto
neformálním způsobem
informace o historii.
Vystoupení jsou vhodná a
atraktivní nejen pro dospělé,
ale i pro dětské publikum.

29.

LOKACER,
sdružení pro
podporu
rozvoje
kultury a
cestovního
ruchu na
Lomnicku,
z.s.
spolek

Město Nový
Bor
obec

30.

Sdružení
TULIPAN,
z.s.
spolek

31.

Klub přátel
divadla
Semily z.s.
spolek

PIANOLA,
z.s.
spolek

34.

GODY 2018
Festival country, folku,
Country bluegrassu a spřízněných
Western Club žánrů. Doplňkový program:
Liberec
taneční soubory, projížďky
spolek
na koních, indiáni v tee-pee,
soutěže, trapeři, stylové
stánky, oheň, občerstvení.

Josefa Jana
Fučíka 359,
Lomnice
nad
Popelkou

2664683
8

festivalové
koncerty - počet
účastníků 500
propagace - počet
výtisků 500

nám. Míru
1, Nový
Bor

0026077
1

realizace aktivit
projektu - 12 dní
počet účastníků 600 osob
doprovodné
programy - 5

Sokolská
113/8,
Liberec

2667247
2

Vejvarovo
nábřeží
199,
Semily

2704306
1

Husova
255/52,
Liberec

0118137
8

Lidové
Sady 425/1,
Liberec

6510070
1

42

49,30%

35.000
Kč

1. 4.
–
15. 10.
2018

ne

20,00%

50.000
Kč

12. 5.
–
20. 5.
2018

ne

doba trvání akce 5 dní účastníci 310 osob
počet letáků - 10
000 ks

40,00%

50.000
Kč

1. 2.
–
31. 12.
2018

ne

doba trvání akce 3 dny
počet účinkujících
souborů - 16

30,77%

40.000
Kč

18. 10.
–
20. 10.
2018

ne

koncert - 3 ks

36,42%

40.000
Kč

1. 2.
–
30. 9.
2018

ne

doba trvání akce 1
den
počet souborů 13
počet účinkujících
72

29,41%

25.000
Kč

1. 6.
–
30. 6.
2018

ne
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SUNDISK
s.r.o.
společnost s
ručením
omezeným

Hudební festival Dolánky
2018
Doplnění kulturní nabídky,
která přispěje k celkovému
pozitivnímu rozvoji regionu.
Volně přístupná akce s
multižánrovým nejen
hudebním programem vč.
pestré nabídky aktivit pro
rodiny s dětmi. Cílem je
smysluplné využití volného
času.

Spolek
ProART
spolek

XV. ročník ProART
Festivalu v Liberci
Multižánrový festival
ProART dává příležitost
kulturně se vzdělávat, setkat
Vranovská
se s vyjímečnými uměleckými
813, Brno
osobnostmi širokému spektru
osob. Seznamuje s novinkami
v oblasti nové tvorby (tanec,
hudba, divadlo, literatura,
fotografie).

35.

36.

Město
Harrachov
obec

37.
Městské
divadlo
Jablonec nad
Nisou, o.p.s.
obecně
prospěšná
společnost
38.

Společenský
dům Jilm,
příspěvková
organizace

39.

PLAC, z.s.
spolek
40.

Wietew z.s.
spolek

41.

Příjezd Krakonoše
Tradiční akce Příjezd
Krakonoše v letošním roce
oslaví již 72 let své
existence. Podstatu této
slávy se podařilo dochovat
do dob dnešních, tzn. že se
očekává příjezd pána hor
Krakonoše, který má za úkol
přivítat s družinou a
návštěvníky příchod jara.
Společně nejen na jevišti
2018
16. ročník komponovaného
pořadu, který dává možnost
zdravotně znevýhodněným
lidem vystoupit na jevišti
divadla. Zapojeni jsou též
senioři. Vystoupení doplňují
"zdraví" umělci, případně i
děti.
Jilemnická letní hudební
stage
Projekt rozšiřuje nabídku
letních hudebních aktivit v
regionu jilemnicko. Projekt
nabídne novým a začínajícím
hudebním uskupením
možnost prezentovat svoji
činnost na reprezentativní,
kvalitně ozvučené a volně
přístupné akci.
Galerie Kaplička - současné
české vizuální umění
Uspořádání série výstav
současného českého
vizuálního umění v Galerii
Kaplička v Jablonci nad
Nisou
Den otců ve Frýdlantu
17. 6. 2018 uspořádáme ve
Frýdlantu kulturní festival
Den Otců (již potřetí). Naším
cílem je nabídnout
účastníkům netradiční
kulturní program o tradicích
a otcovství i podpořit život
komunity v regionu „bez
tradic“.

Podhorská
93,
Jablonec
nad Nisou

Harrachov
č. 150,
Harrachov

2549944
1

doba trvání akce 2
dny

2667707
5

večerní pořady
festivalu - 400
návštěvníků
večerní program
festivalu - 4
večerní pořady
náplň
workshopového
festivalu - 9 kurzů
workshopanti - 50
osob

29,24%

50.000
Kč

1. 7.
–
31. 7.
2018

ne

16,67%

50.000
Kč

14. 6.
–
17. 6.
2018

ne

30,30%

50.000
Kč

17. 3.
–
28. 4.
2018

ne

1. 4.
–
31. 12.
2018

ne

0027569
7

doba trvání 1 den

2503574
6

vystupující skupina
5
členové skupin 70
vystupující
jednotlivci 2
tlumočníci 2

43,48%

30.000
Kč

Roztocká
500,
Jilemnice

0037141
6

uspořádané akce počet 1
počet
prezentovaných
hudebních
uskupení - 4 počet
diváků - 350

48,39%

15.000
Kč

11. 8.
–
11. 8.
2018

ne

Mírové
náměstí
492/11,
Jablonec
nad Nisou

0223194
8

organizace výstavy
- 5 ks

30,00%

15.000
Kč

1. 2.
–
31. 12.
2018

ne

0420167
1

počet návštěvníků 300 osob
počet vystoupení
(divadlo i hudba)
na akci - 5

29,13%

30.000
Kč

19. 2.
–
1. 7.
2018

ne

Liberecká
5/1900,
Jablonec
nad Nisou

Holečkova
1515,
Frýdlant

43
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Folklorní
soubor
Nisanka, z.s.
spolek

6025431
9

představení koncert - 1

29,91%

35.000
Kč

1. 1.
–
31. 12.
2018

ne

42.

Vánoce s Nisankou
Adventní koncert, ve kterém
naučnou a úsměvnou formou
předvede Nisanka, Malá
Jižní 144,
Nisanka a jejich hosté zvyky
Jablonec
a obyčeje, které byly součástí
nad Nisou
života lidí v našem regionu
(Podještědí, Pojizeří a
Podkrkonoší) v době adventu
a bezprostředně kolem něj.

RNDr. Jiří
Jína
fyzická osoba
podnikající

1357099
4

doba trvání akce 1 den

29,85%

20.000
Kč

1. 8.
–
30. 9.
2018

ne

43.

16. Přehlídka dechových
hudeb v Košťálově
Akce se uskuteční v sobotu
1. 9. 2018. Předešlé ročníky
jasně vypovídají o významu
této akce pro Liberecký kraj:
Je v podvědomí široké
veřejnosti (návštěvníci z celé
republiky i ze zahraničíkolem 600 lidí) i odborných
kruhů.

Rudolf Musil
fyzická osoba
podnikající

6720869
0

počet návštěvníků 200 osob
počet vystupujících
- 5 hudebních
skupin

29,85%

40.000
Kč

1. 1.
–
30. 9.
2018

ne

44.

Hudební festival Eurion
2018 - 26. ročník
Účelem je představit
posluchačům z Libereckého
kraje málo známé a
alternativně laděné hudební
skupiny.

K.H.Borov
ského 302,
Vysoké nad
Jizerou

1358504
5

divadelní
představení - 1
přednáška - 2
hodiny výstava 1

48,00%

24.000
Kč

13. 7.
–
14. 7.
2018

ne

43,18%

50.000
Kč

1. 2.
–
30. 9.
2018

ne

30,00%

15.000
Kč

1. 3.
–
30. 11.
2018

ne

27,03%

50.000
Kč

1. 4.
–
30. 11.
2018

ne

45.

Oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky ve
Divadelní
Vysokém nad Jizerou
spolek
Realizací tohoto projektu
KRAKONOŠ chce náš divadelní spolek
Vysoké nad
připomenout široké
Jizerou
veřejnosti, ojedinělé výročí
spolek
založení Československé
republiky v roce 1918, s
vazbou na místní region.

Komunitní
středisko
Kontakt
Liberec, p. o.
příspěvková
organizace

Palachova
504/7,
Liberec

2733675
1

doba trvání akce 4 hodiny

46.

Letní festival cizinců a
národnostních menšin
„Liberec - jedno město pro
všechny“ 2018
Festival je určen široké
veřejnosti. Nabízí pestrý
multikulturní program.
Jednotlivé komunity se
návštěvníkům budou
prezentovat formou
ochutnávek jejich národních
kuchyní i nápojů, oblečení,
zvyků a kulturních
vystoupení. Akce proběhne
30. 8. 2018.

Městská
knihovna
Antonína
Marka
Turnov,
příspěvková
organizace

Jeronýmov
a 517,
Turnov

0049885
8

doba trvání aktivit
- 20 dní

47.

STOLETÍ
ČESKOSLOVENSKÉ
SAMOSTATNÉ
REPUBLIKY ANEB
OSUDOVÉ OSMIČKY
Projekt je postaven na
kulturně-vzdělávacích
aktivitách napříč věkovým
spektrem s důrazem na
historické výročí.

Město
Turnov
obec

Antonína
Dvořáka
287,
Turnov

0027622
7

48.

Oslavy výročí republiky
Účelem projektu je ve
veřejnosti otevřených akcích
připomenout důležité
historické okamžiky a
milníky naší republiky a
města Turnova.
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Rozmarné
léto CZ s.r.o.
společnost s
ručením
omezeným

Rozmarné léto
Třetí ročník rodinného
festivalu na pláži Klůček v
Doksech propojuje hudbu s
akcemi pro děti. Festival pro
všechny věkové kategorie.

0311141
5

doba trvání akce 10 hodin
pořádání dětských
soutěží - 4 hodiny

18,00%

45.000
Kč

1. 2.
–
31. 8.
2018

ne

Asociace
romských
představitelů
Libereckého
kraje, z.s.
spolek

Mezinárodní den Romů
Liberec 2018
Vzdělávací a kulturní
charakter akce - klade si za
cíl aktivitzaci romské
Prosečská
menšiny, zároveň také
8, Jablonec
zdůrazňuje potřebu a nutnost
nad Nisou
vzfělávání, motivuje k němu,
je nedílnou součástí
propojování majoritní
společnosti a romského
etnika.

0635113
1

defilé centrem
města Liberec prezentace romské
kultury před
majoritní
společností - 1
akce podpora
romské kultury 29,96%
vystoupení
romských
hudebníků a
tanečních souborů počet těles 5
vzdělávání a
debaty - počet
workshopů 1

50.000
Kč

15. 3.
–
15. 4.
2018

ne

Město
Jilemnice
obec

Dech hor
Filmový a cestovatelský
festival zaměřený na zdravý
životní styl. Nosným tématem
bude postava Krakonoše a
jeho pojímání v různých
částech Krkonoš. Připomene
se 100. výročí vzniku
republiky v souvislosti s
cestovatelstvím za dob
učitele J.Buchara.

Masarykov
o náměstí
82,
Jilemnice

0027580
8

festival - 1 ks

70,00%

20.999
Kč

1. 1.
–
31. 12.
2018

ne

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Lomnice
nad Popelkou
spolek

Lomnické kulturní léto
Podpora rozvoje tradice
hraní amatérského divadla v
Libereckém kraji ve vztahu
ke 100 letému výročí trvání
založení republiky.

plk.
Truhláře 2,
Lomnice
nad
Popelkou

4559859
2

divadelní
představení - počet
2

12,50%

23.076
Kč

1. 1.
–
31. 10.
2018

ne

49.

Francouzsk
á 284/94,
Praha

50.

51.

52.

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu nedosažení
potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního programu
čís. Žadatel forma

Název projektu

1.

Koncerty a vystoupení amat.
skupin hudebníků a umělců

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace
38.000 Kč

2.

Bohemorum, s.r.o.
společnost s ručením
omezeným

Komorní cyklus MHF Lípa
Musica

Klášterní 464/11,
Česká Lípa

28689810

50.000 Kč

3.

Ralsko
obec

Country pláž Hradčany 2018

Kuřívody 701, Ralsko

00831514

50.000 Kč

4.

T-GRASS, z.s.
spolek

tfest

Jabloňová 411/5,
Liberec

06854524

23.800 Kč

5.

Základní škola, Liberec,
Lesní 575/12, příspěvková
organizace

Tradiční Jarmark ZŠ Lesní

Lesní 575/12, Liberec

46744924

22.000 Kč

6.

Ústav pro česko-americké
vztahy, z .ú.
ústav

Americké jaro 2018

Šumavská 10/1081,
Praha

04440706

50.000 Kč
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7.

Město Tanvald
obec

50. ročník přehlídky Humor v
amatérském filmu HAF 2018

Palackého 359,
Tanvald

00262587

35.000 Kč

8.

Tatrhy, z.s.
spolek

Tatrhy

Jindřichov 39, Lučany
nad Nisou

06626521

50.000 Kč

9.

Morpheus Art, s.r.o.
společnost s ručením
omezeným

Hudební setkání 7 (liberecký
kraj)

Vodařská 128, Ústí
nad Labem

28693787

50.000 Kč

10.

Obec Višňová
obec

Posvícení po našem aneb
pečeme na sobotu i neděli

Višňová 184, Višňová

00263265

30.030 Kč

11.

Well Done Agency s.r.o.
společnost s ručením
omezeným

Šampionát v choreografii
historického šermu

Taussigova 1167/11,
Praha 8

05229758

50.000 Kč

12.

Město Semily
obec

100. let výročí republiky v
Semilech

Husova 82, Semily

00276111

50.000 Kč

13.

Městské muzeum v
Železném Brodě
příspěvková organizace

Výstava ke 100. výročí založení
Československé republiky

náměstí 3. května 37,
Želzný Brod

43257283

23.000 Kč

14.

Muzeum a Pojizerská
galerie Semily,
příspěvková organizace

Malíři Pojizeří 2018

Husova 2, Semily

00085839

31.500 Kč

15.

Turnovské památky a
cestovní ruch,
příspěvková organizace

Divadelní podvečery na
Valdštejně

5. května 26, Turnov

00371360

20.000 Kč

16.

HORIZONT HG 2014,z.ú. Významné ženy, které
ústav
formovaly českou státnost

Děčínská 361/7,
Česká Lípa

03095428

29.000 Kč

17.

Kruh přátel Severáčku, z.s. Galavečer a Slavnostní koncert k Frýdlantská 1359/19,
spolek
60. výročí založení Severáčku
Liberec

46744134

50.000 Kč

18.

Musica Florea, z.s.
spolek

Objevná duchovní hudba J. K.
Vaňhala (koncert v rámci cyklu
Musica Florea Bohemia 2018)

26546400

45.000 Kč

19.

Veronika Kyrianová
fyzická osoba podnikající

SOVĚTSKÁ OKUPACE (od
počátku do konce) – výstavněperformativní projekt k 50.
výročí roku 1968

06097952

47.000 Kč

20.

SPOJÁČEK
spolek

Setkání tradičních loutkových
divadel

Malá 540, Liberec

69291934

21.000 Kč

21.

Vyskeř
obec

Oslava 700 let obce Vyskeř

Vyskeř 50, Vyskeř

00276286

50.000 Kč

22.

Náboženská obec Církve
československé husitské v
Semilech (dále CČSH)
církve a náboženské
společnosti

„Budeme stavět! Osmdesát let
sboru Dr. Karla Farského v
Semilech" Výstava k
osmdesátému výročí (19382018) postavení a otevření
Sboru Dr. Karla Farského v
Semilech v obrazech a
artefaktech.

Nádražní 389, Semily

62012711

50.000 Kč

23.

Sdružení Náhlov v oblasti
Ralsko
spolek

Expozice Horních Vsí

Náhlov 100, Náhlov Ralsko

65999231

50.000 Kč

24.

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Bítouchov
spolek

Oslava 100 výročí ukončení
první světové války a vzniku
Československého státu.

Bítouchov 80, Semily

62014269

44.000 Kč

25.

Spolek Storytelling
spolek

Zrezivělé dětství do škol –
Liberecký kraj

Hálkova 2, Praha

01510011

25.500 Kč

U Cihelny 108,
Bořanovice
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3) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji níže uvedeným subjektům z důvodu rozporu
s administrativními podmínkami programu
čís.

Žadatel

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace

Lindava 167, 471 58
Lindava

48288586

50.000 Kč

Název projektu

Sídlo/bydliště

1.

AJETO CZECH GLASS
Ajeto Fest 2018
CRAFT spol. s r.o. Lindava

2.

Bachův varhanní podzim

Bachův varhanní podzim 2018
- koncert v Hejnicích

Lidická 1879/48, 602
00 Brno

2594188

25.000 Kč

3.

BEZMEZER

II. Mezinárodní výtvarné
sympozium se zaměřením na
3D papier TH a papier mache

Komenského 207,
468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou

02488027

50.000 Kč

4.

Obec Bulovka

BULOVSKÉ LÉTO 2018

Bulovka 101, 464 01
Bulovka

00262692

50.000 Kč

5.

Obecní úřad Loužnice

Sejdeme se u zvoničky

Loužnice 58, 468 22
Loužnice

00672076

12.600 Kč

6.

Spolek sympozia rytého
skla, z.s.

Publikace Dvacet let
Mezinárodního sympozia
rytého skla v Kamenickém
Šenově

Osvobození 69, 471
14 Kkamenický
Šenov

68299656

50.000 Kč

7.

Starý kravín o.s.

Dřevo-socho-kování

Horní 453, 512 45
Horní Rokytnice nad
Jizerou

27052281

50.000 Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.1
Kulturní aktivity v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
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. 05. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci PM č. 20/2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

38

PROTI: 0

Termín: 30. 06. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (31.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18 – úprava kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
finanční dar Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém
kraji
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
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Diskuze
Mgr. Jaromír Dvořák
Zahlásil možný střet zájmů.
Martin Půta
Přednesl soukromý názor, že je přehnané tvrdit, že se jedná o střet zájmů v případě udělení
tohoto finančního daru, když je to takto nastavené.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 137/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finanční dar Městu
Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 100.000 Kč a navyšují
se výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ve výši 100.000 Kč – za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 31 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2
31. (32.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 118/18 - úprava kapitoly 92607 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí
dotací v rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3
Stavebně historický průzkum na rok 2018
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Eva Burešová
Zahlásila možný střet zájmů v bodech č. 32 a 34.
Mgr. Josef Horinka
Zahlásil taktéž možný střet zájmů v bodech č. 32 a 34.
Ing. Miloš Tita
Za klub KSČM sdělil, že tento návrh nepodpoří. Předběžným rozpočtem se dá zjistit, že 50%
těch, kteří získají dotaci, jsou církevní organizace. KSČM to vnímá jako nedobré. Chápe,
že spousta žádostí je od obcí, které také zachraňují i církevní památky, ale to je vnímáno
jinak. Církve dostávají prostředky od státu v rámci restitucí. Domnívá se, že v okamžiku, kdy
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obec dostane na hlavu od státu tolik prostředků, kolik dostávají církve na jednoho aktivního
křesťana, tak je možné o tom uvažovat, ale takhle ne. Uvítali by, kdyby to do budoucna
mohlo být rozdělené.
Ing. Tomáš Hocke
Zahlásil možný střet zájmů.
Ing. Květa Vinklátová
Zareagovala na stanovisko klubu KSČM. Rozdělení je pro ni nepřijatelné, protože je na to
nahlíženo optikou hodnoty památek, tak k tomu také přístupují členové komise, a odmítá je
rozdělovat na církevní a necírkevní, stejně jako odmítá stanovisko, že když má žadatel
peníze, tak si to má zaplatit sám. Důležitá je hodnota památky a přístup majitele, zda se snaží
rekonstruovat nebo ne.
Mgr. Jan Korytář
Ocenil konzistentní stanovisko kraje při udělování priorit. Zatímco při schvalování bodu
rozpočtového přebytku slyšeli, že je důležité, zda jde o nemovitost města nebo kraje, tak tady
nehraje roli, jestli je to církevní nebo ne. Působilo to na něj dojmem, že se stanovisko užívá
tak, jak je zrovna potřeba.
Martin Půta
Poznamenal, že jde o dotační fond, na kterém ZpLK a SLK pracovali, když byli v koalici.
Je správné, že dotační fond existuje a je správné, že se nerozlišuje mezi majiteli památek.
Podotkl, že je rád, že památky přežily minulé režimy.
Ing. Květa Vinklátová
K poznámce Jana Korytáře, jedná se o dotační fond a město může požádat.
PhDr. Hana Maierová
Dotační fond má podmínky rovné pro každého a bodové ohodnocení je jednoznačné. Myslí
si, že je vše dáno předem a není možné škatulkovat žadatele.
Ing. Miloš Tita
Reagoval tím, že se jen pokusil vysvětlit stanovisko klubu především z hlediska měst a obcí,
a optikou jejich příjmů a jejich nákladů. Nehodlal nic zneužívat k osobním útokům nebo
politickým útokům, ale akceptoval to, co bylo sděleno.
Mgr. Jan Korytář
Vyjádřil svůj názor k nekonzistentnosti názorů pana hejtmana.
Martin Půta
Zareagoval na stanovisko pana Mgr. Korytáře.
Mgr. Jaromír Dvořák
Zareagoval na pana Korytáře tím, že zřejmě nedokáže rozlišit, co je dotační fond a co jsou
příjmy, které se průběžně zapojují do rozpočtu kraje. Považuje to za základní otázku, kdy buď
mohou jako město požádat, nebo navrhovat jako člen zastupitelstva.
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Mgr. Jan Korytář
Zareagoval na paka Dvořáka, že dokáže rozlišit, co je dotační fond a co je zapojování
přebytku, ale jedno i druhé jsou stále peníze, které jsou v krajském rozpočtu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 138/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/18 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí dotací v rámci
programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně
historický průzkum na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
oblast podpory č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, v souhrnné výši
12.353.381,65 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly
a) úprava programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši
12.070.355,65 Kč, a to
- snížením nerozepsané rezervy programu 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, a to o částku ve výši 12.070.355,65 Kč,
- zavedením nových specifických ukazatelů ve výši 12.070.355,65 Kč,
b) úprava programu 7.3 Stavebně historický průzkum ve výši 283.026 Kč, a to
-

snížením nerozepsané rezervy programu 7.3 Stavebně historický průzkum ve výši
283.026 Kč,
zavedením nových specifických ukazatelů ve výši 283.026 Kč,

2) vzory smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
a) programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, pro fyzické osoby
nepodnikající a pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající,
b) programu 7.3 Stavebně historický průzkum, pro fyzické osoby nepodnikající a pro
právnické osoby a fyzické osoby podnikající,

Obnova terasy
nad biliárním
1.
sálem a Obnova
střechy a krovu

Antonína
obnovená
Město
Dvořáka 0027622 terasa nad 24,95%
Turnov/ob
335,
7
biliár.
ec
51101
sálem ks 1;

50

De minimis

Rozhodují
cí závazné
Příjemce/ Sídlo/byd
výstupy
IČ/nar.
forma
liště
projektu

Termín realizace
projektu

Název
č. projektu/účel
projektu

Dotace v maximální
výši (Kč)

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, a to
a) z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v úhrnném objemu
12.070.355,65 Kč níže uvedeným příjemcům

1. 3.
–
300.000,00
ANO
31. 7.
2018
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==================================================================
Turnov

vstupních
bran/Hrad
Valdštejn - obnova
terasy nad
biliárním sálem a
obnova střechy a
krovu vstupních
bran

obnovená
střecha a
krov
vstupních
bran ks 1.

vyspravení
střešní
krytiny m2
400,
oprava
Náměstí
komínu
Republiky
0026044 východníh
193,
4
o křídla
47201
kus 1,
Doksy
oprava
dešťového
svodu u
hlavní věže
kus 1

Záchrana
havarijních
částí krovu
východního a
2. západního křídla
zámku/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.

Město
Doksy
/obec

Záchrana Starého
hřbitova v
Kamenickém
Šenově - 3.
etapa/Cílem je
stabilizace St.
Hřbitova, v
budoucnu
vybaveného
venkovním
3.
mobiliářem a info.
systémem. St.
hřbitov pak bude
sloužit jako soch.
galerie a meditační
zahrada pod širým
nebem, reflektující
bohatou sklářskou
a kulturní minulost
regionu.

restaurová
ní
náhrobku
č. 6 1ks,
restaurová
ní
Osvoboze
Občanský
náhrobku
ní 770,
spolek
2698635 č. 57 1 ks,
47114
SONOW/
3
restaurová
Kamenick
spolek
ní
ý Šenov
náhrobku
č. 58 ks 1,
restaurová
ní
náhrobku
č. 59 ks 1

Stavební úpravy
objektu č. p. 44 v
Markvarticích,
Jablonné v
Podještědí 4. oprava
střechy/Záchrana a
obnova kulturní
památky, havarijní
stav střešního
pláště.

21,74%

28,65%

výměna
střešní
krytiny 400
m2,
výměna
okapových
20,65%
žlabů 41
bm,
střešní
výlezy
(okna) 6 ks

Římskoka Františka
restaurová
Restaurování
6025440
5. stropu kostela sv. tolická
Balatky
ní stropu
8
Josefa na Krásné/ farnost
132,
m2 140.

51

1. 2.
–
300.000,00
ANO
15. 11.
2018

100.000,00

1. 5.
–
NE
15. 11.
2018

30. 7.
–
96.277,00
NE
15. 11.
2018

25,88% 125.000,00

2. 5.
–
NE
28. 9.
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Restaurátorská
obnova nástropní
malby zahrnující
očištění, zpevnění,
přichycení
uvolněné omítky k
trámům. Kromě
restaurování
výmalby budou
restaurována
fixována štuková
výzdoba a
rámování.

Krásná
46822
(dříve
Železný
Šumburk- Brod
Jistebsko)
/ církve a
nábožensk
é
společnost
i

2018

Oprava střech na
kaplí sv. Anny a
sv. Josefa kostela
Nalezení sv. Kříže
ve
6. Frýdlantě/Obnova
střech nad kaplemi,
do kterých zatéká u
kulturní památky
kostela Nalezení sv.
Kříže ve Frýdlantě.

Římskoka
tolická
farnost děkanství
Frýdlant/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

impregnac
e řeziva
proti
dřevokazné
mu hmyzu,
houbám a
plísním 88
m,
provedení
povlakové
krytiny
střech 104
Dekanská
m2, montáž
4674559
85, 46401
krytiny
29,93%
9
Frýdlant
střech TiZn
104 m2,
žlab
podokapní
půlkruhový
z TiZn 11
m, svody
kruhové
včetně
objímek,
kolen,
odskoků z
TiZn 20 m

Obnova jižní
fasády, repase
dveří a oken
sakristie kostela
Nejsvětější Trojice
7.
v Petrovicich v
Lužických
horách/záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

Římskoka
tolická
farnost děkanství
Jablonné
v Podještě
dí/církve a
nábožensk
é
společnost
i

repase
Klášterní
dveří 1 ks,
33, 47125
nové okno
7083657
Jablonné
2 ks,
4
v
obnova
Podještědí
fasády 149
m2

1. 4.
–
29,74% 114.000,00
NE
15. 11.
2018

Rekonstrukce
střechy - výměna
dožilé střešní
krytiny na objektu
fary č.p. 945 ve
8. Frýdlantu - 5.
Etapa/Rekonstrukc
e střechy na objektu
fary čp. 945 zachování a obnova
kulturní památky.

Nábožens
ká obec
Církve
českoslov
enské
husitské
ve
Frýdlantu
v Čechách
/ církve a
nábožensk
é
společnost
i

výměna
střešní
krytiny bobrovka
m2 64;
výměna
Vrchlické
laťování
ho 945,
4911160
střechy m2
46401
4
64;
Frýdlant
Výměna
žlabů bm
12;
výměna
krytiny
hřebenáčů

1. 7.
–
73.000,00
NE
15. 11.
2018
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29,61%

4. 6.
–
96.000,00
NE
15. 11.
2018
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bm 29.
Výměna dožilé
střešní krytiny
objektu č. p. 77 v
Heřmanicích 9.
II.etapa/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.

výměna
střešní
krytiny
153,3 m2

Výměna 2 ks oken
u chalupy a
oprava exteriéru
stodoly v areálu
venkovské
10.
usedlosti čp.6,
Újezdec –
Syřenov/
Obnova nemovité
kulturní památky.

výměna
oken ks 2,
oprava
dřevěných
vrat ks 2,
výměna
střešní
krytiny m2
144,2,
oprava
bednění
29,53%
štítů a stěn
(prkna SM)
m3 0,5;
oprava a
doplnění
krovů
(hranol
SM) m3
1,8, oprava
prahových
trámů ks 5

Rekonstrukce
střechy a
související
stavební práce na
objektu č.p. 301 v
obci Bílý
Potok/Rekonstrukc
e stávající střechy a
s tím související
11. stavební práce na
objektu s.p. 301, na
st.p.č. 384 v Bílém
Potoce. Dotčená
budova bude
sloužit částečně k
rozšíření expozic a
částečně jako
zázemí pro
návštěvníky muzea.
Obnova roubené
části přízemí
jižního průčelí/
Oprava a výměna
poškozených trámů
roubení obvodové
12. stěny jižního
průčelí a tří trámů
navazující vnitřní
příčky oddělující
světnici a síň. Dále
budou opraveny
dveře, vstupní

Jizerskoh
orské
Technické
Muzeum,
z.s./spolek

Bílý
Potok
295,
Hejnice

29,13%

1. 4.
–
89.000,00
NE
31. 10.
2018

1. 5.
–
112.496,00
NE
15. 11.
2018

svislé
zděné
konstrukce
20 m3,
stavba
komínovéh
o systému
Schiedel 1
ks, oprava
15. 3.
krovu 385
0126040 2
–
m , nové
29,45% 250.000,00
ANO
5
15. 10.
tesařské
2018
konstrukce
368 bm,
klempířské
konstrukce
314 bm,
montáž
modifikova
né krytiny
295 m2
přezdívání
zdiva
12200 m3,
výroba a
montáž
nových
vstupních
dveří 1 ks,
nové
hliněné
omítky a
vápenný
nátěr

53

25,62%

86.274,22

1. 7.
–
NE
15. 11.
2018
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22,284 m2,
nátěr
tesařských
konstrukcí
17,683 m2

portál, okna.

Oprava roubení,
štítů a další
související
stavební práce na
usedlosti č. p. 19
v Přepeřích/Záchr
ana a obnova
usedlosti č. p. v
Přepeřích, výměna
poškozených trámů
13. roubení, oprava
štítů, drobné
zednické opravy,
příprava základů
pro roubení, omítky
a nátěry, výměna
podlah (letní pokoj,
komora), nová:
vjezdová vrata,
dveře na pavlač,
okénko.

základové
zdivo m3
2500;
doplnění
části
roubení z
hranolů m
15+7;
nátěry
konstrukcí
m2 500.

Oprava jižní
roubené stěny v
přízemí a
v patře/Záchrana a
obnova kulturní
památky venkovské
usedlosti v
Kamenickém
Šenově č.p.84
14.
náležející mezi
nejstarší dochované
stavby
Kamenického
Šenova, která
zabrání zřícení
objektu a umožní
jeho zachování pro
další generace.
Celková oprava
střechy na budově
fary v Mimoni, II.
15.
etapa/Záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky
Vzorkovna
malírny okenních
skel Okrouhlá restaurátorské
práce v objektu
parc. č. 563 16.
II.etapa/Záchrana
a restaurování
zachovaných částí
vitrají podle
restaurátorského
záměru,

řezivo
hraněné m3
15,96;
montáž a
přemístění
trámů
roubení m
136,50;
montáž a
přemístění
trámů m
34; výroba
a montáž
parapetu ks
4.

Římskoka
tolická
farnost
Mimoň/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

2. 4.
–
30,00 155.200,00
NE
15. 11.
2018

1. 6.
–
29,98% 250.000,00
NE
15. 11.
2018

Nádražní
oprava
106,
4986404 střechy 250
29,23%
47124
1
m2
Mimoň

záchrana a
restaurová
ní vitrají
44 m2

54

1. 4.
–
140.000,00
NE
15. 11.
2018

1. 5.
–
36,08% 300.000,00
NE
31. 10.
2018
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zpracovaného
panem Jaroslavem
Skuhravým dne
6.2.2018 a
podmínek
rozhodnutí
Městského úřadu
Nový Bor.
rekonstruk
ce Quinty
2
ě/3´hlavníh
o stroje 51
ks,
rekonstruk
ce Cimbalu
3x
hlavního
stroje 153
ks,
restaurová
ní a
rekonstruk
ce Mixtury
4x
hlavního
stroje 204
ks,
restaurová
ní a
rekonstruk
ce
Superoctav
Římskoka
y
tolická
2´hlavního
Záchana vzácných
farnost
stroje 51
1. 2.
bozkovských
Bozkov/ Bozkov
1504545 ks,
–
varhan - VI.
17.
církve a 37, 51213
60,88% 300.000,00
NE
Etapa/Zachování a
5
rekonstruk
15. 11.
nábožensk Bozkov
obnova nemovité
ce
2018
é
kulturní památky
Salicionalu
společnost
8´hlavního
i
stroje 51
ks,
rekonstruk
ce Flétny
4´hlavního
stroje 51
ks,
restaurová
ní a
rekonstruk
ce Flauty
Major
8´hlavního
stroje 51
ks,
rekonstruk
ce píšťalic
Salicionalu
,
Quintaden
y, Quinty,
Superoctav
y a obou
smíšených
hlasů 10 ks
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I. etapa
restaurování
maleb v zelené
světnici na hradě
Houska/Účelem
projektu je
zrestaurování
maleb v zelené
světnici na hradě
Houska. Malby v
18. zaklenutém
gotickém prostoru
pocházejí z doby
kolem roku 1550.
Námětem jsou
lovecké scény s
dobovými hrady a
erby majitelů.
Místnost je
důležitou součástí
prohlídky.

čištění
maleb m2
20,5;
snímání
retuší m2
20,5;
tmelení m2
2; retuš a
závěrečná
konzervace
m2 20,5.

Obnova střechy a
krovu domu čp. 47
v Chlumu/
Záměrem je
celková obnova
střechy spočívající
v tesařských
opravách krovu,
výměně střešní
19. krytiny, přezdění a
omítnutí komínů,
přezdění korun
štítů, osazení
okapních žlabů a
svodů a
souvisejícími
zednickými a
klempířskými
pracemi.

vyřezání
střešní
vazby do
450 cm2
26,9 m,
krytina z
bobrovek
112,5 m2

49,21% 300.000,00

1. 6.
–
NE
31. 10.
2018

výměna
střešního
pláště m2
168;
oprava
výlezových
oken u
komínů ks
2; oprava
komínů ks
1. 5.
2; výměna
–
24,40% 170.000,00
ANO
krytiny u
1. 10.
přístavby
2018
m2 25;
výměna
štítových
oken ks 4;
obklad
dřev. štítů
m2 23; rek.
vikýřů ks
3.

Výměna střešního
pláště a obkladu
dřevěných štítů s
obnovou
původních
dřevěných vikýřů
u domu č. p. 149,
20. Novém Boru/
V maximální možné
míře navrátit dům k
původnímu vzhledu,
který je dochován
na historických
fotografií z konce
19.stoleti.

Oprava
havarijního stavu
21.
úžlabí střechy
kostela sv.

1. 4.
–
70,00% 182.052,50
ANO
31. 10.
2018

Římskoka
tolická
farnost
Hrádek

Liberecká
oplechován
1. 6.
76, 46334 4674558 í úžlabí m
–
50,00% 162.205,00
NE
Hrádek
1
74, krytina
15. 11.
nad Nisou
betonová
2018
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Bartoloměje/
Účelem projektu je
oprava havarijního
stavu střešního
úžlabí střechy
kostela sv.
Bartoloměje, kde
dochází k zatékání
a průsakům do
hodnotného
barokního
malovaného stropu
kostela, plastové
úžlabní pásy jsou
nevratně
poškozeny.
Oprava havárie
stropu a odlehčení
části nosné
konstrukce zámku
Horní
Police/Účelem
projektu je
zachování a obnova
22.
nemovité kulturní
památky
hornopolického
zámku. V rámci
projektu bude řešen
havarijní stav
vybraných nosných
konstrukcí budovy.

nad
Nisou/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

oprava
havárie
nám.
Obec
stropu 1 ks,
1. 2.
Odboje
Horní
0052466 odlehčení
–
12, 47106
47,17% 145.000,00
ANO
Police/obe
2
konstrukce
15. 11.
Horní
c
podlahy
2018
Police
164 m2

podezdívka
m2 45,
sloupy
opravy 3
ks; sloup
nový a
opravy 1
ks;
10. 8.
parapety
– 1.
60 bm;
29,87% 185.000,00
NE
11.
kovový
2018
plot 81,2
2
m ; vrata 1
ks; branka
dvoukřídlá
1 ks;
branka 1
ks; lucerny
4 ks.

Celková oprava
kamenné
podezdívky,
sloupů a kovového
oplocení domu v
Lomnici n. P. čp.
136/
Opravy k
23.
zabezpečení a
zlepšení špatného
stavebnětechnického stavu
kulturní památky oplocení domu čp.
136 v Lomnici nad
Popelkou

Oprava prvků
krovu, věže a
střechy kostela sv.
Martina v Dolním
Oldříši/
24. Obnova
poškozených prvků
krovu, věže a
střechy kostela sv.
Martina v Dolní
Oldříši.

drážková
m2 82

Římskoka
tolická
farnost
Bulovka/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

doplnění
střešní
vazby do
120 cm2 30
m,
doplnění
Děkanská
střešní
4674952
85, 46401
vazby do
7
Frýdlant
224 cm2 18
m,
doplnění
střešní
vazby do
288 cm2 22
m,

57

4. 6. –
29,72% 175.000,00 15. 11. NE
2018
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zabednění
otvorů ve
střeše
prkny tl. do
32 mm 40
m2, nátěry
tesařských
konstrukcí
ch proti
dřevokazn
ým
houbám,
hmyzu a
plísním
sanační
220 m2
Obnova vnitřních
vápenných omítek
v 1.NP a obnova a
doplnění výplní
vstupů ve
25.
2.NP/Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
papírny v Hamru
na Jezeře

oprava
omítek m2
208,19;
omítka
vnitřních
stropů m2
6,24;
truhlářská
oprava a
výr. dveří
ks 4

29,78%

Oprava zadní
pavlače,
odstranění starých
nátěrů fasády,
oprava hliněných
vymazávek a nový
nátěr fasády,
oprava
kamenného žlabu
26.
včetně dřevěného
chrliče a opravy
interiéru/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovské usedlosti
ve Žďáru v
Podbezdězí č.p.40.

oprava
pískovcové
ho žlabu
umělým
pískovcem
vč. hydrofobizačníh
o nátěru m2
16,25;
oprava
zadní
pavlače 1
29,11%
ks,
dodávka a
montáž
přímého
schodiště 1
ks, nátěr
fasád,
roubení 2x
bílením
např.
Porokalk
159,88 m2

Oprava
havarijního stavu
pískovcové zdi a
oprava světnice
venkovské
usedlosti v
27.
Zakšíně č.p.
29/Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovské usedlosti
V Zakšíně č.p.29.

vyzdívka
zdiva z
písk.
kvádrů m3
2,88;
pokládka,
broušení a
nátěr
podlah m2
40,05;
vyřezání,
montáž a
přemístění
trámů m

58

77.000,00

1. 6.
–
NE
15. 11.
2018

1. 6.
–
60 000,00
NE
15. 11.
2018

1. 6.
–
29,45% 210.000,00
NE
15. 11.
2018
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58,2; dveře
masiv ks 2;
hliněná
omítka stěn
m2 41,19;
hliněná
omítka
stropů m2
17,01.
II.etapa obnovy
střešního pláště
objektu fary ve
Skalici u České
Lípy/
Obnova střešního
pláště nemovité
28. kulturní památky
objektu fary ve
Skalici u České
Lípy, jedné z
nejcennějších
vrcholně barokních
staveb Libereckého
kraje.

oprava
komína ks
Římskoka
1; montáž
tolická
bednění
farnost
střech m2
Sloupská
Skalice/
151,73;
272,
6377816
církve a
krytina
47301
5
nábožensk
vláknocem
Nový Bor
é
entová m2
společnost
151,73;
i
klempířské
prvky m
16,40.

Obnova fasády
kostela sv.
Michaela
Archanděla v
Rokytnici nad
Jizerou - II.
Etapa/Zachování a
29.
obnova nemovité
kulturní památky
kostela sv.
Michaela
Archanděla v
Rokytnici nad
Jizerou

Římskoka
tolická
farnost
Rokytnice
nad
Jizerou/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

Oprava roubení a
výměna oken na
objektu č.p. 110 v
Polevsku - III.
30.
etapa/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky

1. 6.
–
41,11 234.134,50
NE
15. 11.
2018

Dolní
Rokytnice
obnova
15, 51244 4929588 fasády 686
Rokytnice 8
m2
nad
Jizerou

1. 3.
–
22,87% 300.000,00
NE
15. 11.
2018

oprava a
výměna
trámů bm
16; dveře
vč. zárubní
ks 3;
broušení a
nátěr dřev.
stropu m2
46,34;
broušení a
nátěr prk.
podlah m2
40,90;
hliněná
omítka m2
88,59;
výměna
oken ks 5;
oprava
spárování
roubení bm
90,30;
zhotovení
profil.
patrové
římsy bm
5.

1. 4.
–
29,83% 176.000,00
NE
15. 11.
2018
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Statické zajištění
objektu č.p. 4,
Dřevčice – Dubá/
31.
Zachování a
obnova kulturní
památky

statické
zajištění
krovu soubor 1

1. 4.
–
17,37% 300.000,00
NE
15. 11.
2018

Stavební úpravy
půdního prostoru
a výměna střešní
krytiny domu č. p.
1 v obci
32.
Polevsko/zachován
í a obnova
nemovité kulturní
památky č. p. 1 v
Polevsku

půda
spodní výměna
konstrukcí
tesařských
- řezivo
3,51 m3,
půda
spodní výměna
tesařských
konstrukcí
- položení
podlahy
170,16 m2,
střecha krytina
Eternit
Dacora
4,725,736
ks, střecha
montáž
krytiny
369,12 m2,
střecha žlaby
podokapní
TiZn 63,2
m

2. 2.
–
22,66% 300.000,00
NE
15. 11.
2018

1. 5.
–
29,99% 154.725,00
NE
15. 11.
2018

Obnova
venkovních fasád
kostela Narození
Panny Marie v
33. Dubnici - 3.
Etapa/
Záchrana a obnova
nemovité kulturní
památky

Římskoka
tolická
farnost
Dubnice/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

obnova
vnějších
Nádražní
omítek 130
106,
6377849 m2,
47124
1
dozdění
Mimoň
korunních
říms 4,96
m3

Obnova varhan v
kostele sv. Jakuba
Většího v
Železném
Brodě/Obnova
varhan v kostele sv.
Jakuba Většího v
Železném Brodě,
které v polovině 20.
34. stol postavil
Bohumil Žloutek
starší. Nástroj bude
jednak přestavěn z
pneumatického
ovládání na
elektrické a bude
provedena ochrana
proti dřevokaznému
hmyzu (červotoč).

Římskoka
tolická
farnost
děkanství
Železný
Brod/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

Františka
Balatky
15. 2.
kompletní
132,
6025440
–
obnova
22,54% 300.000,00
NE
46822
8
15. 11.
varhan 1 ks
Železný
2018
Brod

Obec
Horní

Horní
Branná

35.

Renovace
s restaurováním

0027573 sanace
5
omítek a

60

33,42% 175.000,00

3. 4.
NE
–
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výmalby interieru Branná/
hrobky sv. Kříže obec
rodu Harrrachů
v Horní Branné –
II.
Etapa/Restaurován
í kulturní památky.
Restaurování
hlavního oltáře v
Město
kostele sv. Víta
36.
Osečná/
v Osečné/Restauro
obec
vání kulturní
památky

262,
51236

reprodukce
vápenné
malby na
nich 80,3
m2,
výmalba restaurová
ní 557,3 m2

7. 9.
2018

Svatovítské
zrestaurova
2. 4.
náměstí
0026306 ný hlavní
–
50,00% 208.500,00
NE
105,
1
oltář sv.
15. 11.
46352
Víta 1 ks
2018
Osečná

Konzervace
hradní zříceniny
Návarov/
Zachování kulturní
památky
provedením
konzervace
stávajícího stavu a
statického zajištění
tak, aby se zamezilo
37.
dalšímu
pokračování
degradace historic.
zdiva narušovaném
působením
klimatických vlivů,
invazivní zeleně a
nevhodným
chováním
návštěvníků.

Cortuum
s.r.o./
společnost
ručením
omezený
m

Trojská
358,
17100
Praha 7

Oprava sochy sv.
Jana
Nepomuckého v
obci Čistá u
Horek, etapa
1/Účelem projektu
je zahájení oprav
sochy sv. Jana
38. Nepomuckého v
Čisté u Horek,
památky zapsané v
rejstříku památek
ČR. Akce povede k
zachování a obnově
movité kulturní
památky na území
Libereckého kraje.

Obec
Čistá u
Horek/
obec

Čistá u
Horek
152,
51235
Čistá u
Horek

Římskoka
tolická
farnost
Sloup
v Čechách
/ církve a
nábožensk
é
společnost
i

demontáž
vláknocem.
čtverců do
suti m2
164,82;
Sloupská
krytina
1. 6.
272,
6377816 vlákno–
38,99% 170.000,00
NE
47301
5
cement.
15. 11.
2
Nový Bor
164,82 m ;
2018
obklad
římsy m
17,80;
oprava
střešních

III.etapa opravy
střechy fary č.p.80
ve Sloupu
v Čechách/Obnova
střešního pláště
39. nemovité kulturní
památky objektu
fary ve Sloupu v
Čechách - III.
závěrečná etapa
opravy střechy.

zdění a
dozdívání
koruny a
líce zdiva,
nadpraží
kleneb 31
m3,
vyčištění
2740620 koruny
2
zdiva 55
m2,
zadrnování
koruny 60
m2, montáž
a demontáž
lešení 564
m2

1. etapa
obnovy
sochy sv.
0027566
Jana
2
Nepomuck
é-ho ks 1

61

3. 4.
–
34,71% 298.470,44
NE
1. 11.
2018

49,98%

1. 2.
–
91.900,00
NE
14. 11.
2018
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vikýřů ks 3

Oprava střech
sakristie a boční
kaple kostela sv.
Filipa a Jakuba v
Roztokách u
Jilemnice/Zachová
40.
ní a obnova
nemovité kulturní
památky kostela sv.
Filipa a Jakuba v
Roztokách u
Jilemnice.

Římskoka
tolická
farnost
Roztoky u
Studenec
oprava
Jilemnice/
4929583
56, 51233
střechy 96
církve a
7
Studenec
m2
nábožensk
é
společnost
i

Obnova střešního
pláště kostela
Povýšení svatého
Kříže v
41. Kunraticích u
Cvikova - 4.
Etapa/Záchrana a
obnova nemovité
kulturní památky

Římskoka
tolická
farnost
Kunratice
u
Cvikova/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

Sad 5.
května
127,
47154
Cvikov

1. 3.
–
47,06% 199.000,00
NE
15. 11.
2018

výměna
střešní
krytiny 197
6223790 m2,
46,28%
0
výměna
laťování
197 m2

1. 4.
–
240.000,00
NE
15. 11.
2018

hliněné
omítky
Obnova oken,
vnitřní
kamenného
307,75 m2,
portálu a
výměna
kamenného
oken 29 ks,
schodiště na domě
Komunar
repase
č.p. 170 v Novém LASVIT
dů
vstupního
Boru - 2. Etapa/
s.r.o./
894/32,
portikusu 1
Zachování a
společnost
2793116
42.
17000
kpl, repase
obnova nemovité
s ručením
1
Praha 7
vstupní
kulturní památky. omezený
Holešovic
dveře 1
Obnovení
m
e
kpl, repase
původního vzhledu
kamenický
domu za dodržení
ch prvků
tradičních
vstup,
historických
sklepní
postupů.
prostory 1
kpl

1. 5.
–
20,13% 300.000,00
ANO
15. 11.
2018

Výměna oken v
kancelářích 15-19
v budově radnice
v Rokytnici nad
Jizerou/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky radnice čp. 197 v
Rokytnici nad
43.
Jizerou,
prohlášenou dle
zákona č. 20/1987
Sb., o státní
památkové péči, na
území Libereckého
kraje. Jedná se o
výměnu dřevěných
špaletových oken za
nová špaletová

1. 4.
–
30,00% 118.920,00
NE
15. 11.
2018

Město
Rokytnice
nad
Jizerou
/obec

Horní
Rokytnice
197,
0027605 výměna
51244
7
oken 9 ks
Rokytnice
nad
Jizerou

62
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okna.
Dílčí oprava
fasády
jihozápadní strany
č.p. 977/10 v
Nivách, Jablonec
nad Nisou/Obnova
44. fasády kulturní
památky - doplnění
štukové výzdoby na
jihozápadní straně
fasády č. p. 977/10,
V Nivách, Jablonec
nad Nisou

obnova
štukových
ornamentů
fasády 239
m2

1. 4.
–
23,70% 300.000,00
ANO
31. 10.
2018

výměna dožilé
střešní krytiny a
související práce
na objektu
č.p.4030 ve
45.
FrýdlantuII.etapa/
Záchrana a obnova
nemovité kulturní
památky.

oprava
komínovéh
o tělesa ks
1, výměna
střešní
krytiny m2
76

1. 9.
–
39,64% 174.789,49
NE
15. 11.
2018

Kostel Povýšení
sv. Kříže, Nový
Oldřichov –
oprava střechy a
46.
fasády - 2.etapa/
Záchrana a obnova
nemovité kulturní
památky

Římskoka
tolická
farnost
výměna
1. 6.
Volfartice Volfartice
6223783 střešní
–
/ církve a 82, 47112
34,68% 173.000,00
NE
7
krytiny 160
15. 11.
nábožensk Volfartice
m2
2018
é
společnost
i

Výměna oken a
dveří v objektu č.
p. 124 „Camelot“
Účelem projektu je
kompletní výměna
stávajících
plastových oken v 1
NP a dřevěných
oken v 2NP za nová
47.
špaletová, výměna
vstupních dveří za
masivní dubové, v
oblasti oken a
vstupního otvoru
budou provedeny
nové vnější
vápenné omítky s
miner. nátěrem./

Město
Hrádek
nad
Nisou/obe
c

Kostel sv.
Bartoloměje a
Nanebevzetí
Panny Marie v
Doksech –
48.
restaurování
kamenných soch –
III.
etapa/restaurování
kulturní památky

Římskoka
tolická
farnost děkanství
5. května
zrestaurova
Doksy
4828246
32, 47201
ná socha 1 29,99%
/církve a
4
Doksy
ks
nábožensk
é
společnost
i

Horní
výměna
1. 3.
náměstí
0026285 oken ks 25;
–
73, 46334
29,99% 269.800,00
ANO
4
výměna
31. 7.
Hrádek
dveří ks 1
2018
nad Nisou

Dům
Českoslov
oprava
Obnova
2540370
49. poškozených částí českoenské
plotu 1
2
německéh armády
soubor,
domu česko-

63

1. 4.
–
48.290,00
NE
15. 11.
2018

70,00% 101.250,00

2. 7.
–
NE
31. 10.
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německého
porozumění v
Jablonci nad
Nisou/Zlepšení
stavebně
technického stavu
domu českoněmeckého
porozumění v
Jablonci nad Nisou

o
porozumě
ní o.p.s./
obecně
prospěšná
společnost

24/15,
46605
Jablonec
nad Nisou

oprava
hrázdění
125,84 m2,
oprava
vnější
omítky
166,24 m2,
oprava a
nátěr oken
31 ks
opravené
podstávky
ks 5,
opravené
základy/so
kl bm 17,5,
opravené
roubení 1.
NP m2 30

Záchrana objektu
č. p. 15 Kryštofovo
Údolí - I. Etapa
část B statické
50. zajištění dřevěné
části 1. NP/
Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky.

2018

2. 5.
–
30,00% 296.916,00
NE
15. 11.
2018

Restaurování
okenních vitráží v
kostele
Neposkvrněného
51.
početí Panny
Marie v Horní
Řasnici/Restaurová
ní okenních vitráží

Spolek
pro
obnovu
kostela v
Horní
Řasnici/
spolek

Horní
okenní
Řasnice
2288014 vitráž k
75, 46401
3
restaurová
Horní
ní 2 ks
Řasnice

70,00%

1. 4.
–
61.114,00
NE
31. 7.
2018

Rekonstrukce
chlebové pece v
rodné chalupě
Antala
Staška/Rozšíření
52. možnosti kulturněspolečenských akcí
a postupné
rekonstruování
památky RD Antala
Staška

Obec
Zlatá
Olešnice/
obec

Zlatá
Olešnice
172,
46827
Zlatá
Olešnice

49,00%

50.935,00

Oprava roubení a
souvisejících
konstrukcí
venkovského
domu ve
Volfarticích
č.p.124 pokračující akce
53.
obnovy/
Zachování a
obnova nosných
konstrukcí nemovité
kulturní památky
venkovského domu
ve Volfarticích
č.p.124.
Obnova a
stabilizace fasády
kostela Proměnění
Páně na hoře
Tábor - III. etapa/
54. Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
kostela Proměnění
Páně na hoře
Tábor v obci Chlum

Římskoka
tolická
farnost
Lomnice
nad
Popelkou/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

oprava
0026262
chlebové
5
pece 1 ks

1. 9.
–
NE
15. 11.
2018

oprava
spárování
roubení m
234;
montáž a
přemístění
trámů m
106,90;
okno dřev.
masiv ks 5;
nátěr
karbolka
2x m2
52,70

1. 6.
–
46,80% 300.000,00
NE
15. 11.
2018

Jeronýmo
va 142,
obnova
51251
1504549
fasády 380
Lomnice 8
m2
nad
Popelkou

1. 3.
–
40,83% 300.000,00
NE
15. 11.
2018
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u Lomnice nad
Popelkou.
Restaurování
vitrají kostela sv.
Barbory
v Rynolticích/Rest
aurování
55.
vitrajových výplní
oken lodi a
presbytáře kostela
sv. Barbory v
Rynolticích

ŘKF
Rynoltice/
restaurová
církve a Rynoltice
ní
4674915
nábožensk 1,46353
vitrajových
2
é
Rynoltice
výplní
společnost
oken ks 4.
i

1. 6.
–
49,59% 300.000,00
NE
31. 10.
2018

oprava
kamenných
portálů
dveří a
oken 66
m2, oprava
jádrových
1. 3.
omítek 225
–
m2,
29,81% 290.000,00
NE
31. 10.
pokládka
2018
pískovcové
dlažby 60
m2, obnova
venkovní
vápenné
omítky 157
m2

Obnova nemovité
kulturní památky
- fary č. p. 1 ve
Velenicích/
56. Zlepšení stavebnětechnického stavu
kulturní památky fary č. p. 1 ve
Velenicích

Obnova fasády
včetně
restaurování
kamenných prvků
na objektu č. p.
135 v Novém Boru
57. - 3. etapa/Oprava
fasády a
restaurování
architektonických
prvků na
památkově
chráněné budově

OPTIMA
L spol. s
r.o./
společnost
s ručením
omezený
m

obnova
fasády m2
82,84;
restaurová
1. 6.
Sloupská
ní ostění
4322352
–
35, 47301
oken ks 15; 24,66% 150.000,00
ANO
4
15. 11.
Nový Bor
restaur.
2018
oprava
pískovcové
římsy m
34.

Restaurování části
vnitřních omítek
kostela Navštívení
Panny Marie v
Lučanech nad
Nisou včetně
restaurování
původní šablonové
výmalby/Obnova
58. původní šablonové
malby kostela
restaurátorsky levá stěna hlavní
lodi, kolem oken na
obou stranách
hlavní lodi.
Zachování a
obnova kulturní
památky.

Římskoka
tolická
farnost
Lučany
nad
Nisou/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

Lučany
obnova
nad Nisou
vnitřních
484,
6025383
omítek a
46871
5
výmalby
Lučany
90 m2
nad Nisou

Restaurování
svatostánku z
59.
hlavního oltáře 2.
etapa kostela sv.

Římskoka
tolická
farnost
Stráž pod

Mimoňsk
zrestaurova
á 144,
6223770
-ný svato69,99%
42127
5
stánek 1 ks
Stráž pod

65

2. 7.
–
57,69% 300.000,00
NE
27. 9.
2018

1. 4.
–
55.152,00
NE
15. 11.
2018
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Zikmunda ve
Stráži pod
Ralskem./
restaurování
kulturní památky

Ralskem/ Ralskem
církve a
nábožensk
é
společnost
i

Římskoka
tolická
Filiální kostel sv. farnost Máří Magdalény, děkanství
Česká
Česká Lípa oprava venkovní Lípa - in
60.
fasády - 2.etapa, urbe/
jih/Obnova
církve a
nemovité kulturní nábožensk
památky
é
společnost
i

oprava
fasádního
pláště m2
154,17;
Hrnčířská
rest.
721/44,
dvoukřídlo
4828218
47001
vých dveří
9
Česká
ks 1;
Lípa
oprava
plochy
kam. prvků
m2 21,32.

42,77%

300.000,00

1. 4.
–
NE
15. 11.
2018

Obnova fasád a
oken fary v
Jestřebí
č.p.90/Obnova
pohledově
61.
exponovaných
fasád a oken
nemovité kulturní
památky fary v
Jestřebí.

oprava
vnějších
omítek m2
Římskoka
164,87
tolická
povrchová
farnost
úpr. nátěr
Jestřebí/ Jestřebí
4828240 fasády m2
církve a 90, 47161
5
164,87;
nábožensk Jestřebí
okno
é
dřevěné
společnost
masiv ks
i
11 okno
dřev.
masiv ks 2

42,49%

Kostel sv. Jakuba
Většího v
Kvítkově 62. výmalba interiéru
- 1.etapa/
Obnova nemovité
kulturní památky

Římskoka
tolická
farnost
oprava
Kvítkov/ Kvítkov
6223786 výmalby
církve a 42, 47001
1
interiéru
nábožensk Kvítkov
358 m2
é
společnost
i

29,56%

Obnova střechy a
krovu farní
budovy Bezděz
č.p.3 I.etapa/Zachování
a obnova nemovité
63. kulturní památky,
prohlášené dle
zákona č.20/1987
Sb., o státní
památkové péči, na
území Libereckého
kraje.

Římskoka
tolická
farnost
Bezděz/
církve a
nábožensk
é
společnost
i

2. 5.
–
34,88% 173.954,50
NE
15. 11.
2018

Kostelní
střešní
150,
6377852
krytina 160
Bělá pod 1
m2
Bezdězem

210.000,00

95.000,00

1. 6.
–
NE
15. 11.
2018

1. 7.
–
NE
30. 9.
2018

12.070.355,
65

Celkem

b) z programu 7.3 Stavebně historický průzkum v úhrnném objemu 283.026 Kč níže
uvedeným příjemcům
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1. Stavebně historický
průzkum domů č.p.
84 a č.p. 391
(venkovská usedlost
- býv. hostinec U
Ryšánků, v ÚSKP
zapsaná pod rejstř.
č. 24200/5-3037)/
Stavebně historický
průzkum domů č. p.
84 a č. p. 391
2. Stavebně historický
průzkum objektu
č.p. 67, ul. Gen.
Svobody, Hrádek
nad Nisou /Účelem
projektu je
zpracování stavebně
Horní
historického
Město
náměstí 73,
průzkumu, který bude
Hrádek nad 463 34
sloužit jako podklad
Nisou/ obec Hrádek nad
pro stanovení
Nisou
ideálního postupu k
obnově a památkové
rehabilitaci a jako
podklad pro
zpracování PD na
obnovu a opravy
objektu.

De minimis

Termín realizace projektu

SHP 3 ks

1. 4.
–
30,00% 21.600,00
NE
30. 9.
2018

002628
SHP 1 ks
54

1. 4.
–
30,00% 14.610,00
NE
30. 9.
2018

SHP 3 ks

1. 4.
–
NE
70,00% 52.514,00
31. 10.
2018

SHP 3 ks

1. 2.
–
49,59% 19.800,00
NE
15. 11.
2018

3. Stavebně historický
průzkum roubeného
domu č. 46 v
Zahrádkách u
České Lípy /Cílem
projektu je
zpracování stavebně
historického
průzkumu roubeného
domu č. p. 46 v
Zahrádkách, který
přispěje jak k
poznání historie
domu, tak jeho
stavebního vývoje.
Průzkum poslouží
jako podklad pro
plánovanou obnovu
kulturní památky.
4. Stavebně historický
průzkum
venkovského domu
Světlá pod Ještědem
č. p. 2/ Průzkum a
dokumentace

Dotace v maximální výši
(Kč)

Rozhodující
závazné
Název projektu/účel Příjemce/fo Sídlo/bydlišt
č.
IČ/nar. výstupy
projektu
rma
ě
projektu

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

==================================================================
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nemovité kulturní
památky.
5. SHP domu č.e. 101 v
obci Osečná Vlachové/ Stavebně
historický průzkum
nemovité kulturní
památky

SHP 3 ks

6. Stavebněhistorický
průzkum kostela sv.
Barbory
v Rynolticích/Bude
zpracován standardní
stavebně historický
průzkum dle platné
metodiky pro poznání
stavebního vývoje a
památkových hodnot
objektu jako nezbytný
výchozí podklad pro
celkovou
rekonstrukci.

Římskokatol
ická farnost
Rynoltice 1,
Rynoltice/
467491
463 53
SHP 1 ks
církve a
52
Rynoltice
náboženské
společnosti

1. 6.
–
48,98% 60.000,00
NE
31. 10.
2018

Římskokatol
ická farnost
– děkanství Požárníků
Dubá/ církve 120, 471 41
a
Dubá
náboženské
společnosti

498640
SHP 3 ks
76

1. 4.
–
69,90% 34.600,00
NE
15. 11.
2018

Husovo
náměstí 6,
002759
512 51
SHP 3 ks
05
Lomnice nad
Popelkou

1. 6.
–
61,00% 59.902,00
NE
31. 10.
2018

7.

Zpracování SHP
kostela Nalezení sv.
Kříže v Dubé
/Stavebně historický
průzkum nemovité
kulturní památky

8. SHP Křížovy vily v
Lomnici nad
Popelkou
/Předmětem projektu
je nedestruktivní
stavebně historický
průzkum objektu
Křížovy vily v
Lomnici nad
Popelkou. SHP bude
zpracováno z důvodu
přípravy opravy
objektu, hlavním
záměrem je
zachování památkové
hodnoty objektu.

Město
Lomnice
nad
Popelkou /
obec

29,76% 20.000,00

celkem

25. 2.
–
NE
1. 10.
2018

283.026,0
0

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
čís.

Název projektu

Žadatel

Bítouchovská
zvonice/
Účelem projektu je
1. obnova Bíouchovské Město Semily
zvonice, která je
kulturní památkou.
Jedná se o přízemní

Sídlo/bydliště

Právní
forma

Husova 82, 51301
obec
Semily

68

IČ/nar.

Požadovan
á dotace v
Kč

00276111 17.000,00
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==================================================================
zděnou stavbu s
vysokou střechou ze
šindele. Obnova
bude spočívat v
opravě omítek,
výměně poškozené
střešní krytiny a
výměně vstupních
dveří.
Restarování
barevnosti stěn a
štukové výzdoby v
lodi kostela
Povýšení sv. Kříže 3. závěrečná etapa
kruchta a
podkruchtí/Zrestaur
ování původní
barevnosti stěn
Farní obec
2. kruchty a
Starokatolické
podkruchtí, vč.
církve v Jablonci
vstupu v lodi kostela,
navazující na
předchozí etapy
restaurování
štukatury a
barevnosti pilířů a
barevné výzdoby
baptisteria a
presbytáře.

Husova 1560/2,
46601 Jablonec
nad Nisou

Kaple Panny Marie
Velký Grunov oprava a
restaurování
interiéru
(restaurování
malby stropu,
3.
Obec Brniště
výmalba stěn,
truhlářské
práce)/Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky a
restaurování stropu
a kříže

Brniště 102,
47129 Brniště

obec

00260401 85.073,00

Konzervace zdiva
městského opevnění
na st.p.č. 5 v
Okružní ulici,
Frýdlant"/Předměte
m žádosti je
realizace konzervace
a stabilizace stáv.
historického
4. městského opevnění Město Frýdlant
na st.p.č. 5 v Okružní
ulici ve Frýdlantu.
Jedná se o část
městského opevnění,
která je vedena v
Ústř. seznamu
kulturních památek
ČR pod r.č.43796/54233.

Nám. T. G.
Masaryka 1,
46401 Frýdlant

obec

00262781 130.000,00

5.

V. etapa
rekonstrukce

Římskokatolická
farnost Mařenice

Mařenice 1,
47156 Mařenice

69

církve a
náboženské 73631485 52.000,00
společnosti

Církve a
62237918 220.000,00
náboženské
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společnosti

kostela sv, Marie
Magdalény v
Mařenicích dokončení
restaurování
iluzívní výmalby
interiéru a
restaurování
venkovní kamenné
lucerny nad boční
předsíní/Zachování
nemovité kulturní
památky - Dokončení
iluzívní výmalby restaurováníinteriéru kostela odstranění prasklin
ve stropě a stop po
zatečení do objektu a
restaurování
kamenné lucerny,
která je v havarijním
stavu .
Janatův mlýn Obnova objektu
kůlny/Účelem je
zachování a obnova
NKP Janatův mlýn
spočívající v obnově
objektu kůlny - pro
6. umožnění jeho
zařazení po
dokončení celkové
opravy do veřejnosti
přístupných expozic
NKP v návaznosti na
projekty uskutečněné
v minulých letech.
Renovace 3 hrobek
a 7 pískovcových
pomníků na
žid.hřbitově
v Liberci/
Obnova kulturní
památky ČR Jedná
se o 3 hroby
libereckých židůJ.Liebitzsky,
Židovská obec
7.
I.Friedová, S.Kraus - Liberec
jejichž rodiny
zahynuly v
holokaustu a oprava
7mi padajících
pískovcových
pomníků. Oprav
může provádět jen
odborná firma“
Stránský“ Bratříkov.

FO

171.000,00

Církve a
Rumjancevova13
náboženské 44224371 80.272,53
62, 46001 Liberec
společnosti

Oprava krovu
kostela Nejsvětější
Trojice/
Havarijní oprava
Obec Jindřichovice Jindřichovice pod
8.
Obec
krovu kostele
pod Smrkem
Smrkem 245
Nejsvětější trojice v
Jindřichovících pod
Smrkem

70

00672025 300.000,00
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Záchrana
dochované a
obnova poškozené
fasády, odborné
restaurování
vstupního portálu
na objektu č. p. 141
v obci Zahrádky u
České Lípy, II
etapa/Restaurování
vstupního
kamenného portálu.
9.
Záchrana architekt.
prvků fasády v max.
rozsahu. Oprava a
dotvoření chybějcích
částí dle
dochovaných archiv.
a nálezových stavů v
četně barevnosti.
Nedílnou součástí je
předběžná i
průběžná konzultace
s NPÚ

178.500,00
FO

Restaurování
pískovcové stély
v obci
Polevsko/Cílem
projektu je
restaurování
pískovcové stély,
10. která je součástí
Obec Polevsko
ohradní zdi kostela
Nejsvětější Trojice v
obci Polevsko. Po
očištění stély dojde k
restaurování podle
navrženého postupu
(viz popis projektu).

Polevsko 152,
471 16 Polevsko

obec

Restaurování
vitráží dokončení,
3. etapa
restaurování
bočního oltáře sv.
Jana Nepomuckého
Římskokatolická
11. a restaurování
farnost Cvikov
vstupních dveří do
sakristie v kostele
sv. Alžběty Uherské
ve
Cvikově/restaurová
ní kulturní památky

Sad 5. května
127/1, 471 54
Cvikov

Církve a
náboženské 48282367 281.145,00
společnosti

525405

40.000,00

3) se zařazením následujících projektů, které splnily podmínky programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji, avšak nemohly být podpořeny z důvodu
vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení programu, do zásobníku projektů
v pořadí dle výše bodového ohodnocení ze souhrnného seznamu projektů
a s poskytnutím finanční podpory projektům v zásobníku projektů maximálně do výše
alokace určené v rámci daného vyhlášení programu
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1.

Restaurování soch
sv. Petra a Pavla,
Liberec/Restaurován
í kulturní památky

2. Restaurování
pískovcového soklu
a doplnění sochy sv.
Antonína na p. p. č.
1227 v k.ú.
Stvolínky/restaurov
ání nemovité kulturní
památky Restaurování
pískovcového soklu a
doplnění sochy sv.
Antonína na p. p. č.
1227 v k.ú. Stvolínky
3. Kostel sv. Jiří v
Dobranově - oprava
fasády - 5.etapa/
Záchrana a obnova
nemovité kulturní
památky
4.

Statutární
město
Liberec/obe
c

De minimis

Termín realizace projektu

Dotace v maximální výši
(Kč)

č.

Rozhodující
závazné
Název projektu/účel Příjemce/fo Sídlo/bydlišt
IČ/nar. výstupy
projektu
rma
ě
projektu

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)
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Nám. Dr. E.
restaurování
154.000,0
Beneše 1,
002629 soch a sv.
70,00 % 0
46001
78
Petra a Pavla
Liberec
ks 2

1. 2.
–
15. NE
11.
2018

restaurování
138.600,00
pískovcovéh 70,00 %
o soklu 1 ks

1. 5.
–
15. NE
11.
2018

Římskokatol
ická farnost
oprava
Dobranov 4,
Dobranov
622378 fasádního
47121 Česká
/církve a
11
pláště 407
Lípa
náboženské
m2
společnosti

32,84 % 300.000,00

NE

Udržovací práce
objektu č.p. 32 v
Zahrádkách u
České Lípy, a to
opravu fasády a
opravy interiérů
včetně truhlářských
prvků/ Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky
venkovského domu v
Zahrádkách č.p.32
nacházející se v
Krajinné památkové
zóně Zahrádecko

oprava
spárování
roubení jednostranné
na dřevěné
klínky m
138,20;
montáž
35,36 % 300.000,00
záklopů z
2
tyčoviny m
42,70;
položení
podlah z
fošen m2
12,48; repase
vrat ks 1.

NE

Oprava oplocení
Dlaskova statku v
Dolánkách u
Turnova/
Zachování a obnova
nemovité národní
kulturní památky v
souladu se zákonem
o státní památkové
péči

oprava
kamenného
zdiva 1,962
m3, přezdění
kamenného
zdiva 7,316
m3,
70,00 % 272.700,00
spárování
zdiva 12,48
m3, oprava
dřevěných
výplní plotu,
včetně

5.
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stříšky 46,5
m
6. Obnova střešní
krytiny na domě č.
p. 92, Svojkov/
Odstranění
havarijního stavu
střešního pláště
objektu - výměna
střešní krytiny včetně
střešního výlezu,
výměna klempířských
prvků, výměna prken
štítů, oprava
hromosvodů, oprava
komínů.
7. Vytvoření replik 2
dřevěných soch
andělů z hlavního
oltáře kostela v
Horní Řasnici/Další
etapa v obnově
barokního oltáře
kostela
Neposkvrněného
Početí P. Marie v
Horní Řasnici

obnova
střešní
krytiny
137,6 m2

Římskokatol
ická farnost
Nové Město
pod
Smrkem
/církve a
náboženské
společnosti

24,62 %

60.000,00

Myslbekova
zhotovení
2, Nové
467455 replik
Město pod
72
dřevěných
Smrkem, 463
soch 2 ks
65

8.

96.000,00

nadzákladov
é zdivo z
lomového
kamene 1,4
m3, doplnění
dlažby z
lomového
131.200,00
69,96 %
kamene 3,5
m2,
spárování
zdiva z
lomového
kamene
38,280 m2

Realizace
konzervace zdiva
městského opevnění
na st. pozemku č.
608, k. ú.
Frýdlant/Zabezpeče
ní zdiva městského
opevnění před další
degradací

NE

NE

NE

1.452.500,0
0

Celkem

4) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže
uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení
a vyčerpání alokace dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji
čís.

Název projektu

Žadatel

Sídlo/bydliště

Revitalizace
bytového domu
Smetanova 15A
Jablonec n. Nisou –
výměna
1.
špaletových oken a
vstupních dveří./
Zlepšení stavebně
technického stavu
objektu.

Právní
forma

FO

73

IČ

Požadovaná
dotace v Kč

295.000,00
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Výměna dožilých
okenních, dveřních
výplní a výkladce a
nahrazení
replikami na
bytovém domě
Pražská 18/1528 v
Jablonci nad
2.
Nisou./Budou
nahrazeny dožilá
okna, dveře a
výkladce replikami,
při zachování
původního rázu
nemovité kulturní
památky.

FO

Špaletová okna č.p.
217/
Město Hodkovice
nad Mohelkou se
dlouhodobě snaží o
rekostrukci památek
Nám. T. G.
v Městské památkové
Město Hodkovice
Masaryka 1,
zóně, která byla
3.
nad Mohelkou
46342 Hodkovice
vyhlášena v roce
nad Mohelkou
1995. Dům č.p. 217
je významnou
stavbou v centru
města, které
prochází postupnou
rekonstrukcí.
Revitalizace
farního kostela sv.
Petra a Pavla,
apoštolů ve
Vítkovicích v
Krkonoších –
fasáda/V rámci
projektu
4. revitalizacekostela etapa fasáda bude
opravena vnější
omítka včetně
nového nátěru,
oprava dveří, oken a
soklů viz. podrobný
popis projektu.

300.000,00

obec

00262820

215.000,00

obec

Obec Vítkovice

Vítkovice 243,
51238 Vítkovice
v Krkonoších

00276260

300.000,00

Obnova fasády
štítové strany
objektu č. p. 104 ve
Frýdlantu včetně
vchodových
5.
dveří/Zlepšení
stavebnětechnického stavu
objektu a jeho
vizuálního vyznění.

Pravoslavná
církevní obec ve
Frýdlantu
v Čechách

nám. T. G.
církve a
Masaryka 104,
náboženské 73632163
46401 Frýdlant v
společnosti
Čechách

169.000,00

Havarijní oprava
podezdívky
oplocení objektu
6. č.p.886/Zachování a
obnova nemovité
kulturní památky,
prohlášené dle

Město Lomnice
nad Popelkou

Husovo náměstí
6, 51251 Lomnice
nad Popelkou

227.000,00

74

obec

00275905
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==================================================================
zákona č.20/1987
Sb.. o státní
památkové péči, na
území Libereckého
kraje.
Oprava střešního
pláště chalupy
Hlavní 24 č.ev.
Smržovka/oprava
střechy, zlepšení
7.
stavebně technického
stavu kulturní
pamatáky - Chalupa
Hlavní 24 č.ev.,
Smržovka

FO

300.000,00

Restaurování
patronátních znaků
kostela sv. Václava
v Rychnově u
Jablonce n/N/
Účelem je
restaurování
Husova 490
litinového erbu
Město Rychnov u 46802 Rychnov u
8.
Rohanů a
Jablonce nad Nisou Jablonce nad
kamenného erbu
Nisou
Valdštejnů včetně
říms a ostění okna
na průčelí kostela sv.
Václava v Rychnově
u Jablonce nad
Nisou

obec

00262552

105.000,00

Sloup Nejsvětější
trojice, Jablonné
v Podještědí/
Účelem projektu je
oprava sloupu
Nejsvětější Trojice u
nároží stavby
9.
Loveckého zámečku
Pachtů z Rájova,
ulice Zdislavy z
Lemberka. Jablonné
v Podještědí,
rejstříkové číslo
47223/5-3011

Město Jablonné
v Podještědí

Náměstí Míru 22,
47125 Jablonné v
Podještědí

obec

00260576

72.800,00

Oprava kaple sv.
Václava –
Svojkov/Účelem
projektu je oprava
fasády na kapli sv.
Václava v obci
Svojkov. Stav
omítkové vrstvy je v
10.
havarijním stavu,
velká část omítek je
oddělena od zdiva a
ohrožuje
kolemjdoucí chodce
a návštěvníky
kulturních akcí v
kapli.

Obec Svojkov

Svojkov 12,
47153 Svojkov

obec

00831689

300.000,00

Venkovská usedlost
Lhota čp14 11.
Obnova fasády,
pavlače a dalších

FO

75
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stavebních prvků/
Zachování a obnova
nemovité kulturní
památky
Oprava objektu
venkovského domu
ve Starých
Splavech, U
Rybníčku č.p.43 etapa roku
2018/Zachování a
obnova nemovité
12.
kulturní památky
venkovského domu
ve Starých Splavech
č.p.43. Obnovení
původního vzhledu
domu za dodržení
tradičních
historických postupů.
Oprava podlahy v
síni čp. 29 –
Teprovsko/Oprava
podlahy v síni
památkově
chráněného objektu,
kterou dojde ke
zlepšení vstupu do
13.
objektu, vyrovnání
podlahy, která
nebude bránit
dveřím při pohybu a
nebude tak docházet
k dalšímu
poškozování
vstupních dveří.

FO

Město Železný
Brod

00262633

43.493,45

Nádražní 389,
51301 Semily

církve a
náboženské 62012711
společnosti

194.627,00

Redoko s.r.o.

Plavy 197, 46846
Plavy

společnost
s ručením 28741188
omezeným

118.805,46

Město Chrastava

Náměstí 1. Máje,
46331 Chrastava

Obnova zahrady
při Sboru Dr. Karla
Farského v
Semilech na pč.
Náboženská obec
1134 v k. ú.
Semily/Obnova
Církve
14. zahrady v přilehlém československé
okolí Sboru Dr.
husitské
Karla Farského a
v Semilech
vytvoření patřičného
estetického rámce
této kulturní
památky.
Rekonstrukce
objektu Brůnovi
vily č.p. 197/
Stavební úpravy
15. týkající se obnovy 2
bytových jednotek ve
2. NP objektu č.p.
197, na par.č. 138/2,
k.ú. Plavy.

16.

Oprava kříže v
Andělské
Hoře/Záměrem
projektu je oprava
drobné kulturní
památky klasicistního

Náměstí 3.
Května 1, 46822
Železný Brod

76

obec

140.000,00

obec

00262871

67.306,00
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==================================================================
pískovcového
podstavce s kovovým
krucifixem.
Celkem

2.974.031,80

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. 05. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (33.) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení

70820503

77

koncert – 1 ks

De minimis

Žižkova
528/6,
Česká Lípa

Termín realizace
projektu

ARBOR –
spolek pro
duchovní
kulturu
spolek

Koncert pro Liberecký
kraj
druhý ročník akce –
operní galakoncert, na
kterém vystoupí
Magdalena Kožená
v italském barokním
programu za doprovodu
Collegia 1704 V.Lukse

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 139/18/ZK
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému příjemci
Rozhoduj
ící
závazné
Příjemce/
Název projektu/
Sídlo/
IČ/
forma
účel projektu
bydliště
nar.
výstupy
projektu

400.000 Kč

17. 9.
2018

ano
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schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1949/2018 na projekt Koncert pro Liberecký
kraj uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem ARBOR – spolek pro duchovní
kulturu, IČ 70820503, se sídlem Žižkova 528/6, Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1949/2018 mezi ARBOR – spolek pro duchovní
kulturu a Libereckým krajem k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení
rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě
plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 33 PRO: 35
PROTI: 3
NEHLASOVAL: 3
33. (34.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18 - úprava kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí
dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
na rok 2018
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 140/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci
programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oblast
podpory č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.6 Podpora cestovního
ruchu v Libereckém kraji v celkové výši 2.932.439,7 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly. Úprava výdajů snížením nerozepsané rezervy programu 7.6. Podpora cestovního
ruchu o částku 2.932.439,7 Kč a zavedením nových specifických ukazatelů ve výši
2.932.439,7 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.6 Podpora
cestovního ruchu v Libereckém kraji 2018, v úhrnném objemu 2.932.439,7 Kč, a to
a) z dotačního titulu Řemeslná a zážitková turistika v úhrnném objemu 1.000.000 Kč
níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu ve výši
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1.

2.

3.

4.

Bezmezer
o.p.s.

PARTICOLOURED
ART/ Navázání na
historii místa, oživování
historických tradic,
rekonstrukce ruční
tradiční výroby manufaktury na výrobu
dóz z tvrzeného papíru a
malířské školy, která
dala základ všem
uměleckým
průmyslovým školám v
kraji.

Popularizace
uměleckých řemesel v
Libereckém kraji/
Seznámení se se
zajímavými umělci,
výtvarníky a řemeslníky
z Libereckého kraje,
cool-NISA-tour
kteří provozují tradiční
z.s.
řemesla, ale dávají
produktu zcela moderní
a nečekanou tvář.
Popularizace a
workshop mladých a
nadšených umělců, kteří
tvoří většinou doma.

De minimis

Název projektu
účel projektu

Termín realizace
projektu

Příjemce
forma

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Rozhoduj
ící
Sídlo/bydl IČ/n závazné
iště
ar. výstupy
projektu

Podíl dotace z celk.
způsob. výdajů (%)

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

Komenskéh
o 207,
1. 1.
pořádání
46802
24880
–
workshopů
51.267
Rychnov u 27
30. 11. ne
29,13
- 26 dnů
Jablonce
2018
and Nisou

Na
Rybníčku
387/6,
46007
Liberec 3 Jeřáb

Workshop s
výtvarníke
m - 3dny,
medailonek
s jeho
1. 2.
aktivitami
05307
–
na našem
520
68,18 41.600 31. 12. ne
webu - 3ks,
2018
výrobek,
který si
účastníci
odnesou
domů 10ks

Granátový šperk historie a současnost/
Cílem projektu je
upozornit návštěvníky
Počet
našeho kraje na
návštěvník
29. 6.
Výšinka
ů - 6000
Granát, družstvo výjimečnou oblast
00030
–
1409, 51101
osob,
umělecké výroby, šperkařství a
091
60,00 60.000 30. 10. ano
kamenářství na
Turnov
informační
Turnov
2018
Turnovsku, jedinečnost
leták
této řemeslné techniky a
5000ks
možností praktického
vyzkoušení podpořit
vztah k typickému
českému klenotu.

Ing. Miroslav
Novák
fyzická osoba
podnikající

Výlety za keramickým
příběhem /
Rozvoj zážitkové
turistiky s cílem zvýšení
návštěvnosti
Frýdlantska. Možnost
pro návštěvníky vyrobit
si keramický předmět,
získat informace o
keramickém řemesle.

Keramická
dílna - 15
1. 1.
dnů,
66644
–
fotografie 861
69,77 60.000 31. 12. ano
30ks,
2018
letáček
1000ks
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5.

6.

7.

8.

9.

Kozí farma
Pěnčín,
s.r.o.

Krasohled
Liberec,
s.r.o.

Kulturní a
informační
středisko,
příspěvková
organizace

Zpracování ovčí vlny v
řemeslné dílně /
Ukázka zpracování ovčí
vlny pocházející z
místního ekologického Pěnčín 60,
chovu ovcí. Cíleně
468 21
zaměřené pro školní a
Pěnčín
předškolní skupiny a
širokou veřejnost.
Zahrnuje možnost tvorby
vlastního výrobku z ovčí
vlny.

Tvořivé zážitky /
Prezentace a nabídka
zážitkové turistiky s
odkazem na propagaci
místních tradic a
přírodního kulturního
dědictví v podobě
workshopu tradičních
řemesel.
Tovaryšem čtvera
řemesel aneb Tradiční
řemesla Lomnicka
slovem a činem/
Regionální (celokrajský)
projekt určený široké
cílové skupině účastníků
- turistů z regionu a
Libereckého kraje (a
především dětem) je díky
svému cíli, zaměření a
bohaté, žánrově
různorodé programové
nabídce dlouhodobě
udržitelným produktem.

Rozšíření
komentovaných
prohlídek na hradě Lipý
a v Centru textilního
tisku pro osoby se
Lipý Česká Lípa, zrakovým omezením /
příspěvková
Komentované prohlídky
organizace
pro osoby se zrakovým
postižením, příprava
propga. materiálů,
haptické prohlídky,
příprava a realizace
workshopu

Marie
Mrňávková,
fyzická osoba
podnikající

Textilní řemesla a
hračka /
Nabídka zážitkové
turistiky v sociálně
slabém kraji, osvěta a
propagace textilních
řemesel a přírodního
kulturního dědictví v
podobě workshopů
tradičních i moderních
textilních technik.

Mzda 1
zaměstnanc
e
obsluhující
řemeslnou
dílnu 350h,
1. 1.
Služby
18381
–
grafické
804
69,77 60.000 31. 12. ano
práce a tisk
2018
propagační
ch letáků 20 000ks,
materiál
pro
řemeslnou
dílnu - 1ks

1. 1.
Jabloňová 06709 Workshopy
–
666, 46361 65
- 16ks
69,77 41.600 31. 12. ano
2018

workshopy
- 4,
čp.4, 51251
1. 4.
propagační
Lomnice
70949
–
materiál nad
468
49,38 40.000 31. 10. ne
500ks,
Popelkou
2018
pracovní
list - 800ks

Realizace
prohlídek 40h,
U Vodního
1. 1.
realizace
hradu 63,
72090
–
workshopu
47001
642
66,22 33.533 31. 12. ne
10h, texty v
Česká Lípa
2018
Braillově
písmu - 10
stran

1. 1.
61528 Workshopy
–
69,77 60.000
0081 - 10ks
31. 12. ano
2018
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10.

11.

12.

13.

14.

Město Železný
Brod

Putování po stopách
skřítka Střípka /
Prázdninový program /
Účel projektu je
rozšíření nabídky
cestovního ruchu pro
návštěvníky Železného
Brodu a okolí a zlepšení
propagace města.
Důležité je nabídnout
návštěvníkům ukázku
regionálního řemesla a
možnost náplň na dobu
dovolených i pro případ
nepřízně počasí.

Zážitkové programy a
propagace aktivit muzea
/
Celoroční činnost
Muzeum skla a
zaměřená na rozšíření
bižuterie v
nabídky turistických
Jablonci nad
produktů, zvyšování
Nisou,
návštěvnosti, podpora
příspěvková
oživení starých řemesel,
organizace
zvyšování kreativity a
tvořivosti, zkvalitnění
propagace turisticky
významného místa
regionu.

Papyrea,
z.s.

PVO
s.r.o.

Rautis
a.s.

Náměstí 3.
května 1,
468 22
Železný
Brod

Ukázka
sklářského
řemesla - 1
komplet,
letáky
5000ks,
00262 zhotovení
633
propagační 49,95 21.000
ch
fotografií 1 komplet,
zajištění
kustoda v
galerii - 1ks

U Muzea
398/4,
46601
Jablonce
nad Nisou

Bižuterní
kurzy - 4
akce,
workshopy,
tvůrčí dílny
- 6 akcí,
1. 1.
celosezonní
00079
–
program o
481
26,09 30.000 31. 12. ne
Lišákovi 2018
1 program,
úprava
webu,
online
propagace 1 soubor

2. 7.
–
30. 9. ne
2018

Workshopy a dílny v
1. 5.
Ruční papírně Papyrea /
Zdislava 87,
Jednodenní
–
Rozvoj exkurzí a
22901
46353
workshopy 70,00 59.500 31. 12. ne
vytvoření nových
884
Zdislava
- 9ks
2018
jednodenních
workshopů

Řemeslná a zážitková
turistika /
Seznámení se 143 let
trvající historií místní
výroby papírových
masek, workshop s
výrobou vlastní masky,
přednáška o historii
regionu se zaměřením
na spolužití Čechů a
Němců, popularizace
Zákupska a Libereckého
kraje.

1. 1.
Nám.
jednodenní
–
Svobody
60279 workshop 70,00 42.000 31. 12. ano
247, 471 23 0079 4ks
2018
Zákupy

Perličkové ozdoby
Modernizac
z Poniklé – modernizace
e webové
webových stránek a onprezentace
line rezervace exkurzí /
(čj+aj) –
Modernizace
1ks,
internetových stránek
modernizac
(ČJ a AJ), které budou Poniklá 111,
64052 e webové
komplexně informovat o 512 42
69,77 60.000
923 aplikace
exkurzích do výroby
Poniklá
pro
perličkových ozdob a
rezervaci
kreativní dílně. Součástí
exkurze
webových stránek bude
(čj+aj) –
aplikace pro on-line
1ks
rezervaci exkurze do
výroby pro turisty.

81
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15.

Tvořivá dílnička pro děti
– práce se sklem/
Sklárna a
Nabídka ruční dílny pro
minipivovar
návštěvníky sklárny,
Nový Svět
Novosad & syn
školy a školky, kde si
95, 512 46
Harrachov s.r.o.
vyzkouší zdobení skla
Harrachov
Czech Republic
pomocí gravírování,
malby na sklo, a dalších
zdobících technik.

16.

Skleněné workshopy /
Přiblížení sklářského
odvětví široké
Alšovice
veřejnosti, možnost
156, 46821
vyzkoušení si výroby a Pěnčín
podporovat aktivity pro
rodiny a děti.

Skleněná
bižuterie, a.s.

18.

Pořádání
tematickýc
1. 1. –
00480 h
30. 11.
47,65 60.000
ano
851 workshopů
2018
– 44 dnů

Řemeslný
kurz
dlouhodobý
– 2ks,
propagační
leták –
500ks,
vizitka
s QR –
1. 1.
2000ks,
–
71876 Výuková
29,31 17.000 31. 12. ano
4413 brožura –
2018
ruční
zpracování
vlny –
100ks,
přednáška –
2ks,
workshop
víkend –
4ks

Přádelna – aneb od
rouna k hotovému
výrobku/
Soňa AnnaMarie Fišerová – Zvýšení turistického
Medový obchod, povědomí Poniklé a
17.
fyzická osoba okolí, rozvoj místní
podnikající
turistické zajímavosti a
různorodosti, výuka
historických způsobů
zpracování vlny

Do Jablonce nad Nisou
za sklem a bižuterií /
Rozvoj turistického
produktu Svazu výrobců
Svaz výrobců
skla a bižuterie „Do
skla a bižuterie,
Jablonce nad Nisou za
zájmové sdružení
sklem a bižuterií“. Bude
právnických osob
rozvinut program ukázek
a kreativních dílen, tj.
zážitkové turistiky a
podpory řemeslných
tradic.

1. 3.
Workshop/
–
49282 dílna –
38,71 60.000 31. 12. ano
794 50dnů
2018

Palackého
3479/41,
46601
Jablonec
nad Nisou

Účastníci –
2100 osob,
1. 6.
60253 webové
69,23
–
45.000
ano
207 stránky
%
31. 12.
produktu
2018
1ks
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Metodická
podpora
pro
průvodcovs
ký program
– 1ks,
Doprovodn
ý text
Staň se montérem /
v rozsahu 1
Projekt vychází z tradice
NS – v Čj
automobilového
(3000ks),
průmyslu na Liberecku.
Aj (250ks)
Cílem projektu je
a Nj
Vrchlického
1. 5.
nabídnout návštěvníkům
(250ks),
Technické
238/24,
28266
70,00
–
mini
59.500
ne
19. muzeum Liberec Technického muzea,
46014
15
%
32. 12.
z.s.
především rodinám,
montážní
Liberec
2018
atraktivní zážitkový
linka – 1ks,
program s lektorem a
propagační
s možností vyzkoušet si
letáček
práci na reálném
formátu A6
montážním pracovišti.
v Čj
(1000ks),
Nj (100ks)
a Pl
(100ks),
propagační
webový
banner
(1ks)

Turnovské
památky a
20. cestovní ruch,
příspěvková
organizace

Well Done

21. Agency
s.r.o.

Skryté příběhy – Po
stopách kamenářství a
šperkařství/
Vytvoření mobilní
aplikace v rámci
celorepublikového
projektu s interaktivní
hrou zaměřenou na
tradici a současnost
kamenářství a
šperkařství, spojenou
s konkrétními místy ve
městě.
Zážitková hra Čertova
mřížka /
Rozšíření turistické
nabídky Českého ráje a
poskytnutí nevšedních
prožitků a zkušeností
díky zážitkové hře
Čertova mřížka, která
bude probíhat na hradě
Trosky a v jejím
nejbližším okolí. Dále
pak přispění k rozvoji
cestovního ruchu.

5. května
26, 51101
Turnov

Mobilní
aplikace
spojená
s konkrétní
mi místy
1. 2.
00371 1ks, tištěný 50,00
–
40.000
ne
360 propagační %
31. 10.
leták
2018
s interaktiv
ními prvky
– 5000ks,
banner 1ks

Taussigova
1. 5.
doba trvání
1167/11,
05229
49,15
–
hry –
58.0000
ano
18200 Praha 758
%
31. 12.
1,5hod
8 Kobylisy
2018
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De minimis

Termín realizace
projektu

Rozhodují
cí závazné
Název
Sídlo/bydliš IČ/na výstupy
projektu
tě
r.
projektu
účel projektu

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace z celk.
způsob. výdajů (%)

b) z dotačního titulu Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj,
Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko v úhrnném objemu 995.705,50 Kč níže
uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu ve výši
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1.

Urbex na
Českolipsku –
online a cyklo /
Cílem projektu je
rozvoj specifické
turistické nabídky
na Českolipsku –
Urbexprezentace
Kuřívody
opuštěných míst
Geopark
701, 47124
Ralsko, o.p.s. (např. pozůstatky
Ralsko
tech. děl,
zaniklých obcí).
Propojení
s nabídkou
cykloprůvodce,
využití moderní
technologie –
aplikace story
map, QR kódy
Zpřístupnění
informací o
turisticky
zajímavých
lokalitách na
Jilemnicku pro
cizojazyčné
návštěvníky/
Realizací projektu
dojde k rozšíření
turistické nabídky
pro zahraniční
návštěvníky
v rámci regionu
Jilemnicko
(turistický region
Krkonoše) díky
pořízeným
překladům
informačních
tabulí, produktů
cestovního ruchu
a cedulí
popisujících
cílové lokality.

2.

Jilemnicko –
svazek obcí

3.

Jizerské hory
z ptačí
perspektivy/
Účelem projektu
JIZERSKÉ „Jizerské hory
z ptačí
HORY –
perspektivy“ je
Turistický
prezentace
region
Liberecko, Turistického
Jablonecko, regionu Jizerské
Frýdlantsko a hory formou
Tanvaldsko, krátkých filmů a
zájmové
fotografií
sdružení
pořízených
právnických dronem. Výstupy
osob
budou použity
k propagaci čtyř
subregionů jak na
webu, tak i
v tištěné podobě.

Masarykovo
náměstí 82,
51401
Jilemnice

Cykloprůvod
ce Urbex na
Českolipsku
– 3000Ks,
QR kódy –
20ks,
1. 1.
018344 vkládaná
–
69,64 144.433
10 mapa A3 –
31. 12. ne
3000ks, fam
2018
trip – 1ks,
aplikace
story map na
téma Urbex
– 1ks

Pořízení
jazykových
mutací
1. 5.
turistických
706940
53.182,5
–
informací
70,00
61
0
31. 12. ne
(polština,
2018
němčina,
angličtina) –
3 soubory

Letecké
fotografie –
40ks, krátký
film Jizerské
hory 1ks,
Janov nad
1. 3.
Liberecko –
Nisou 520,
750577
–
1ks,
70,00 143.990
46811 Janov
60
30. 11. ne
Jablonecko –
nad Nisou
2018
1ks,
Frýdlantsko
– 1ks,
Tanvaldsko
– 1ks
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4.

5.

6.

7.

Podpora
cestovního ruchu
v turistickém
regionu
Krkonoše:
Krkonoše online /
Účelem projektu
je částečná
úhrada nákladů
souvisejících
Zámek 1,
Krkonoše –
s realizací aktivit
svazek měst a
54301
vedoucích
obcí
Vrchlabí
k podpoře a
rozvoji cestovního
ruchu tur.regionu
Krkonoše, a tím
Libereckého
kraje, a to
prostřednictvím
zlepšení kvality a
dostupnosti
nabídky.
Rozvoj
cestovního ruchu
v centrální oblasti
Jizerských hor /
Sdružení
cestovního Základním cílem
ruchu Jizerské Sdružení patří
udržení
hory,
z.s.
návštěvnosti
Jizerských hor a
jejich propagace
Tvorba a rozvoj
produktů
v turistickém
regionu Český ráj
/
Předmětem
projektu je
zmapování
nabídky
produktových
balíčků v regionu,
Sdružení Český tvorba a
propagace nových
ráj,
z.s.
produktových
balíčků a rozvoj
projektu
Regionální karta
hosta s cílem
zkvalitnění
nabídky
konkurenceschop
ných témat a
prodloužení
turistické sezony.

Svazek obcí
Novoborsko

Obecný
kalendář
tradičních
akcí
v Krkonošíc
h – 1ks,
propagace
1. 1.
„Krkonošská
701589
–
pivní stezka“ 70,00 149.100
8
31. 12. ne
- 1 soubor,
2018
fotografie –
20ks,
analýza
webu – 1ks,
propagace
online – 1
soubor

Pražská
1. 1.
4200/20,
Propagační
012853
–
46601
rekl. letáčky- 25,50 150.000
0
31. 12. ne
Jablonec nad
10 000ks
2018
Nisou

Tvorba
nových
nabídek –
balíčků
služeb 6ks,
systémová
podpora
Regionální
Antonína
1. 1.
karty hosta
Dvořáka 335, 150458
–
1ks, pořízení 61,22 150.000
51101
38
31. 12. ne
fotografií
Turnov
2018
15ks,
propagační
materiály 20
000ks,
marketingov
á podpora
vzniklých
nabídek 1ks

Rozvoj turistické
nabídky
v Lužických
horách /
Cílem projektu je
Soubor
rozvoj
propagačních
1. 4.
Náměstí Míru
marketingové
689550 materiálů – 1
–
1, 47301
69,77 150.000
značky Lužické
57 soubor,
31. 12. ne
Nový Bor
hory a vytvoření
grafický
2018
souboru
manuál – 1ks
propagačních
materiálů pro
destinaci
Lužických hor

85

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

1. 5.
–
ne
31. 10.
2018

Příjemce
forma

Název projektu
účel projektu

Rozhodující
závazné
Sídlo/bydlišt IČ/nar
výstupy
ě
.
projektu

1.

Mladoboleslavsko
bude responzivní /
Portály
www.mladobolesla
vsko.eu a
Portály –
www.metalovacest
2ks, oprava a
a.cz fungují na
vložení
Dukelská
Kultura města bázi stejného
nového
datového skladu a 1093, 29301 281664
Mladá
záznamu do 43,48
kalendária akcí
Mladá
26
Boleslav,
datového
a.s.
jako stránky SČR
Boleslav
skladu 50ks,
a LK, ale nemají
kalendář
responzivní web
akce 200ks
design. S dotací
chceme tuto
responzivitu řešit
pro obě webové
stránky.

2.

Podpora
Úprava
Turistického
kompatibilit
informačního
y v rámci
centra Lomnice
napojení na
nad Popelkou
DS – 1,
čp.4, 51251
v roce 2018 /
709494 propagační
Lomnice nad
49,40
Zkvalitnění
68 materiál –
Popelkou
podmínek, služeb a
5000ks,
výstupů
jazykové
Turistického
mutace
informačního
prop.materiá
centra
lů – 2000 ks

Kulturní a
informační
středisko,
příspěvková
organizace

86

50.000

De minimis

z dotačního titulu Podpora informačních center v úhrnném objemu 420.934,20 Kč
níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu ve výši

Termín realizace
projektu

č.

55.000

Dotace v maximální
výši (Kč)

c)

Svazek obcí
SMRK

Mediální
prezentace
49.55
v rádiích –
Palackého
1ks, mediální
280, 46335
750739
prezentace
Nové Město
43
v tištěném
pod Smrkem
médiu
formou PR
článku – 1ks

Podíl dotace
z celkových způsob.
výdajů (%)

8.

Mediální
propagace
frýdlantské části
Jizerek a
Frýdlantska
v ostatních
regionech ČR /
Účelem projektu
je vytvoření
mediální
prezentace (rádio,
PR články)
Frýdlantska,
která bude
nabízena široké
veřejnosti České
republiky za
účelem zvýšení
zájmu o návštěvu
tohoto koutu
Jizerských hor a
tím vyvozené
posílení
cestovního ruchu.

30. 4.
–
ne
31. 10.
2018

1. 3.
–
41.000
ne
31. 12.
2018
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3.

4.

5.

Zlepšení
propagace města
Jičín a Českého
ráje /
MIC Jičín má
zájem na zlepšení
a rozšíření
propagace oblasti
Nákup
Českého ráje,
Kulturní
fotoaparátu
zařízení města jejích přírodních i
Husova 206, 135844 s příslušenst
kulturně
49,68
Jičín,
50601 Jičín
30 vím – 1ks,
příspěvková historických
členství
organizace
atraktivit a
v A.T.I.C.
významných
událostí. Členství
v profesní
organizaci
A.T.I.C. je zárukou
kvality
poskytovaných
služeb.

Město Česká
Lípa

12.400

1. 2.
–
ne
30. 9.
2018

Nový grafický
vzhled webových
stránek
turistického
portálu města
Česká Lípa/
Cílem je nový
Úprava
Náměstí
12. 2.
vzhled webového
webových
T.G.Masaryk
–
turistického
260428 stránek
70,00 31.658,2
ne
a 1, 47036
30. 11.
portálu, který se
turistického
Česká Lípa
2018
stane motivací pro
portálu – 1ks
návštěvníky ke
strávení dovolené,
aktivní turistice či
cyklo turistice
v České Lípě a
okolí.

Propagační
materiály
cestovního ruchu
města Frýdlant /
Účelem projektu je
Grafické
pořízení
zpracování
turistických
propagačníc
materiálů pro
h materiálů –
návštěvníky
2KPL,
Frýdlantu.
Náměstí T.G.
překlady
Realizací těchto
Masaryka 37, 002627 materiálů do
65,00
Město Frýdlant
materiálů dojde
46401
81 jazykových
k rozšíření
Frýdlant
mutací
propagace cílů
DE/PL/EN –
cestovního ruchu
25,5 NS, tisk
ve městě.
propagačníc
Vytvořením
h materiálů –
jazykových mutací
16000ks
bude zajištěna
propagace pro
zahraniční
návštěvníky.
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35.750

2. 5.
–
ne
9. 11.
2018
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6.

7.

8.

Město
Jablonné
v Podještědí

Zvýšení atraktivity
služeb
Audiomapy
informačního
– 5000ks,
centra
překlad
v Jablonném
propagačníh
v Podještědí /
o letáčku do
Pořízení
anglické a
propagačních
německé
materiálů
verze 3,2
(audiomapy,
normostrany,
Náměstí
překlad a tisk
tisk
Míru 22,
propagačních
002605 přeložených
47125
70,00
letáčků o
76 propagačníc
Jablonné
Jablonném v P.) a
h letáčků –
v Podještědí
vybavení
5000ks,
informačního
oboustranná
centra
tabulev Jablonném
paravan –
v Podještědí (4
4ks, stojan
oboustranné
s kliprámem
tabule- paravany,
1ks,
stojan
fotoaparát –
s kliprámem,
1ks
fotoaparát)

41.356

1. 2.
–
ne
31. 12.
2018

Město
Špindlerův
Mlýn

Podpora TIC
Špindlerův Mlýn /
Pořízení fotografií
aj.multimediálních
výstupů a
dovybavení TIC
Špindlerův Mlýn
počítačem
s příslušenstvím.

Pořízení
fotografií
aj.multimedi
Špindlerův
álních
Mlýn 173,
002783 výstupů –
543 51
69,93
43 100ks,
Špindlerův
nákup
Mlýn
počítače
s příslušenst
vím – 1ks

50.000

1. 2.
–
ne
31. 12.
2018

Zlepšení
podmínek TIC
Železný Brod /
Pořízení
Účelem projektu je
veřejného
zlepšení podmínek
PC – 1
TIC Železný Brod ,
komplet,
rozšíření možností
poplatek
pro turisty a
ATIC,
návštěvníky města Náměstí 3.
mobilní
května 1, 002626
Město Železný a TIC. Pro turisty
telefon pro
47,04
bude připravena
46822
33
Brod
TIC – 1ks,
veřejná počítačová Železný Brod
plán města –
stanice
5000ks, DPP
s přístupem na
na plnění
internet, nové
datového
mapy města
skladu – 2
s turistickou
dohody
nabídkou,
naplnění datového
skladu.

35.000

1. 2.
–
ne
31. 12.
2018
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9.

10.

11.

Dovybavení
informačního
centra
v mezinárodním
centru duchovní
obnovy /
Dovybavení a
zlepšení HW a SW
Mezinárodní pro informační
centrum
centrum
Mezinárodního
duchovní
centra duchovní
obnovy,
církve a
obnovy, které
náboženské zabezpečuje
společnosti celoroční služby
info centra
v oblasti
tur.regionu
Jizerské hory a
Frýdlantska + pro
NKP chrám
Navštívení Panny
Marie.

Centrální
jednotka PC,
klávesnice,
myš – 3ks,
736350 monitor –
70,00
57 1ks,
software –
3ks,
telefonní
přístroj – 1ks

25.970

1. 5.
–
ne
31. 12.
2018

Grafické
práce –
10hod,
mapové
podklady –
2ks,
certifikace
Bedřichov
005255 ATIC – 1ks,
218, 46812
68,49
11 tisk – zimní
Bedřichov
mapa –
5000ks, tisk
– letní mapa
– 5000ks,
překlady pl,
aj, mj –
3x30ns

50.000

1. 2.
–
ne
31. 12.
2018

Mapa
Turnovsko
turistických
aktuálně/
cílů
Rozšíření nabídky
Turnovska –
Turnovské pro návštěvníky a
5000ks,
památky a turisty Turnovska.
5. května 26,
propagační
003713
cestovní ruch, Vydávané
51101
leták
50,00
příspěvková propagační
60
Turnov
Kamenářství
organizace
materiály a další
a šperkařství
překládané
– 12000ks,
aktivity vychází
rozšíření
z potřeb turistů a
webových
návštěvníků.
stránek – 2ks

47.800

1. 1.
–
ne
31. 10.
2018

Obec
Bedřichov

Podpora
informačního
centra
v Bedřichově /
Projekt podporuje
cestovní ruch
v Turistickém
regionu Jizerské
hory, jehož členem
Obec Bedřichov
je. Projekt je
zaměřen na
cílovou skupinu
zahraničních
turistů. Vydáním
map Bedřichova
pomůžeme
nejenom lepší
informovanosti a
rozprostření
turistů.

Hejnice 1,
46342
Hejnice

89

De minimis

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Termín realizace
projektu

Název
Sídlo/bydlišt IČ/nar
projektu
ě
.
účel projektu

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Příjemce
forma

Podíl dotace
z celkových způsob.
výdajů (%)

d) z dotačního titulu Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
v úhrnném objemu 515.800 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu ve výši
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1.

Rekonstrukce Bedřichov
Jizerská o.p.s. webu Jizerské 218, 46812
magistrály
Bedřichov

2.

Krkonoše –
svazek měst a
obcí

Krkonoše na
kole

3.

Mezinárodní
centrum
duchovní
obnovy,
církve a
náboženské
společnosti

Via Sacra –
duchovní,
kulturní a
historická
centra
Libereckého
kraje

4.

Rozvoj
Sdružení Český
produktu
ráj,
Greenway
z.s.
Jizera

Rekonstruov
254129 aný web
70,00
49 www.jizersk
aops.cz -1ks

70.000

1. 1.
–
ne
31. 12.
2018

Zámek 1,
54301
Vrchlabí

Brožura
Krkonošemi
na kole
(nejen)
1. 1.
z kopce –
701578
–
1ks,
70,00 149.800
ne
98
31. 12.
Propagační
2018
videa
k vytipovaný
m výletům –
15ks

Hejnice 1,
46342
Hejnice

Propagační
leták v čj 16
736350 000ks, aj –
70,00
57 4000ks, pl –
4000ks a nj
– 8000

91.000

1. 5.
–
ne
31. 12.
2018

Katalog
Greenway
Jizera 50
000ks, web
Antonína
úpravy –
1. 1.
Dvořáka 335, 150458 1ks,
–
34,88 150.000
ne
51101
38 cyklojízda –
31. 12.
Turnov
1ks, vodácký
2018
průvodce 10
000ks,
fotografie –
20ks
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5.

Vytvoření
podkladů
(fotografie,
texty,
plánky) pro
15 okruhů
pro využití
na webových
stránkách, e
brožura –
1ks,
propagační
články
VIA SACRA a
v internetový
další duchovní
ch mediích –
památky jako
10ks, fam
Societas
Pazderkova
nová osa
056933 trip – 1ks,
Amicuum
869/8, 46006
51,40
81 seminář pro
Liberec (SAL), turistického
Liberec 6
z.s.
ruchu
infocentra,
Libereckého
média, tisk
kraje
s prezentací
projektu –
1ks, tištěná
brožura –
2000ks,
velkoformát
ové
fotografie
A2 (pro
propagaci ve
formě
putovní
výstavy) –
20ks

55.000

1. 2.
–
ne
30. 11.
2018

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu
7.6. Podpora cestovního ruchu v Libereckém kraji, níže uvedeným subjektům z důvodu
nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního
programu
a) Řemeslná a zážitková turistika
čís.

Žadatel

1. Memoart, o.p.s.

2.

Městské kulturní
středisko Doksy,
příspěvková
organizace

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace
v Kč

Šifrovačky a hledačky
v Lesoparku Horka / Zážitková
turistika v zábavně poučném
Lesoparku. Osvěta, znalosti a
Rozstání 5, 46343
důvtip jsou kombinovány
Světlá pod
s pobytem v přírodě. Několik
Ještědem
variant zašifrovaných her různé
obtížnosti. Návštěvníci postupují
podle pokynů, vyplňují tajenky,
hledají skryté poklady.

24688096

60.000

Nový okruh a modernizace
stezky Se čtyřlístkem kolem
Blaťáku /
Rozšíření, modernizace a
zkvalitnění zábavné turistické
stezky „Se čtyřlístkem kolem
Valdštejnská 251,
Blaťáku“ formou interaktivních 472 01 Doksy
stanovišť, úpravy celkové
koncepce, nových propagačních
materiálů a mobilní aplikace
pro stezku kolem Máchova
jezera

48282898

60.000

Název projektu

Sídlo/bydliště
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b) Podpora informačních center
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

1.

KLUB Mn.
Hradiště s.r.o.

Modernizace a certifikace
informačního centra
v Mnichově Hradišti

2.

Kalendář
Liberecka,
spo.s.r.o.

Masarykovo
náměstí 299,
47549483
29501 Mnichovo
Hradiště

Podpora informačních center

3.

Kvalitní marketingová
Městské kulturní
středisko Doksy, komunikace certifikovaného
a moderního infocentra
příspěvková
Máchova kraje
organizace

4.

Městské kulturní
středisko
Hodkovice nad
Mohelkou

5.

Sportovní a
relaxační
centrum, p.o.

6.

7.

Požadovaná
výše dotace
v Kč

IČ/nar.

Papírová 537,
46001 Liberec

28739841

Valdštejnská
251, 47201
Doksy

50.000

48.000

48282898

50.000

Brána Podještědí –
propagační brožura

Náměstí
T.G.Masaryka 1,
46342
00262820
Hodkovice nad
Mohelkou

12.150

Zkvalitnění služeb
informačního centra
v Novém městě pod Smrkem

Ludvíkovská 38,
46365 Nové
75048817
Město pod
Smrkem

50.000

Taussigova
Podpora turistického
1167/11, 18200
Well Done Agency
informačního centra Trosky
Praha 8
s.r.o.
Kobylisy

05229758

27.500

Podpora informačního centra Svijany 25, 463
na Zámku Svijany
46 Svijany

25035207

50.000

Pivovar Svijany

3) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu
7.6 Podpora cestovního ruchu v Libereckém kraji níže uvedeným subjektům z důvodu
rozporu s administrativními podmínkami programu
a) Řemeslná a zážitková turistika
čís.

Žadatel

1. Lidové stavby z.s.
2.

Ludmila Vondrová –
Bylinky z ráje

3. Město Frýdlant

4.

Peterová Helena –
Atelier sklo, šperk

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v Kč

Dolní Pertoltice
Workshopy a exkurze s ukázkou
198, 463 73
řemesel 2018
Pertoltice

22863435

27.000

Zdravou chůzí do světa bylin

12591378

38.360

00262781

10.000

69865230

40.600

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v Kč

260771

50.000

Název projektu

Řemeslný den

Sídlo/bydliště

Náměstí T.G.
Masaryka 37,
46401 Frýdlant

Poznávání tradičního řemesla
Českého ráje „sklářství –
skleněný šperk“

b) Podpora informačních center
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

Město Nový Bor, p.o. Mzdové náklady na naplňování Tř.T.G. Masaryka
1. Turistické informační Datového skladu turistických
46, 47301 Nový
informací LK
Bor
centrum Nový Bor
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c) Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
čís.

Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace v Kč

1. cool-NISA-tour z.s.

Popularizace uměleckých
řemesel v Libereckém kraji a
Euroregionu Nisa

Na Rybníčku
387/6

5307520

149.500

2. ARCHA 13 o.p.s.

Z Jizerek do Alp

Svárovská 82, 460
10 Liberec

22891161

130.000

schvaluje
tyto vzory smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.6
Podpora cestovního ruchu v Libereckém kraji, které budou uzavřeny s výše uvedenými
příjemci dotace
a) Vzor smlouvy Řemeslná a zážitková turistika,
b) Vzor smlouvy Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše,
Jizerské hory a Českolipsko,
c) Vzor smlouvy Podpora informačních center,
d) Vzor smlouvy Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
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. 05. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci č. PM 20/2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

41

PROTI: 0

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

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (35.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/18 – úprava kapitoly 923 08 –
Spolufinancování EU, projekt „Kmotři potoků“, závazek předfinancování projektu
formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že Výbor zemědělství a životního prostředí bod č. 35 projednal na svém zasedání
a doporučuje ho ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 141/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 119/18 – úprava kapitoly 923 08 –
Spolufinancování EU, projekt „Kmotři potoků“, závazek předfinancování projektu
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formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. předpokládané předfinancování projektu „Kmotři potoků“ formou poskytnutí návratné
finanční výpomoci, do celkové maximální výše 374.850 Kč, z toho v roce 2018 do výše
127.500 Kč a v roce 2019 do výše 247.350 Kč, Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, s termínem splatnosti návratné finanční
výpomoci do 30 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „Kmotři
potoků“, nejpozději však do 31. 12. 2020,
2. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/18, kterým se upravují výdaje v kapitole
923 08 - Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství – snížením
specifického ukazatele Program LIFE k podpoře implementace opatření z programů
zlepšování kvality ovzduší o částku 150.000 Kč a zavedením nového specifického
ukazatele STŘEVLIK p.o. – návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu
„Kmotři potoků“ ve výši 150.000 Kč
a ukládá
1. Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje k projednání a schválení poskytnutí
návratné finanční výpomoci Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, včetně příslušné smlouvy, po schválení projektové žádosti
řídícím orgánem a schválení závazku předfinancování projektu „Kmotři potoků“
zastupitelstvem kraje,
2.

Termín: 30. 09. 2018
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.

HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

40

PROTI: 0

Termín: 31. 05. 2018
ZDRŽEL SE: 1
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (36.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/18 – zapojení vratek dotací do
rozpočtu Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 –
Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 142/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 96/18 – zapojení vratek dotací do rozpočtu
Libereckého kraje a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu -rozpočtové opatření č. 96/18, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu vratek finančních prostředků z vypořádání
poskytnutých dotací na realizaci projektů z Dotačního fondu Libereckého kraje v celkové
výši 125.617,10 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v celkové výši 125.617,10 Kč,
3.

upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, v celkové výši 125.617,10 Kč a to
a) snížením vybraných specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů Program 2.1 - Program obnovy venkova
ve výši 30.000 Kč a Program 2.6 – Podpora Místní agendy 21 ve výši 14.253 Kč
a programu 2.7 Program na podporu mateřských center ve výši 15.400 Kč z titulu
úspor ukončených vyúčtovaných projektů,
b) navýšením nerozepsaných rezerv Programu 2.1 – Program obnovy venkova
o celkovou částku 103.966,00 Kč a Programu 2.6 – Podpora Místní agendy 21
o celkovou částku 81.304,10 Kč v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 36 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
36. (37.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/18 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy
21
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 143/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. navýšení alokace v rámci Vyhlášení programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21, který byl
schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 547/17/ZK ze dne 19. 12. 2017 z původní
částky 800.000 Kč na konečnou výši 1.009.169 Kč,
2.

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v úhrnné výši 1.009.169 Kč a to
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a)

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 - Podpora místní Agendy 21 ve výši
1.009.169 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 Podpora místní Agendy 21 ve výši 1.009.169 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.6 - Podpora místní Agendy 21 v úhrnné
výši 1.009.169 Kč, níže uvedeným subjektům do výše
Poř. číslo 1
22881735
IČ
Příjemce Semínko země z.s., Semily
dotace/
žadatel
Víme, s čím si hrajeme? 2018/2019
Název
projektu
Vnést téma rizik interiérového dětství 21. století do zorného pole široké
veřejnosti. Hra a hračka (eko + sociální stopa) jako zdroj budoucího
Účel
spotřebitelského chování (ovlivnění marketinkem, reklamou, globální
projektu
souvislosti).
veřejná a osvětová akce; mobilní dětský přírodní koutek + osvětová
Parametry
výstavka; metodický materiál: Hra, hračka; praktické workshopy - akce;
projektu
instalace; kus; akce - 10; 15; 500; 30
205.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 48,20
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 98.803
maximální
výši (Kč)
1. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

2.
00854859
Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, Lomnice n. P.
Poznejme se více
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Účelem projektu je propojení cílových skupin (senioři, studenti a žáci) při
zapojení do veřejného života s využitím osvětových kampaní k
udržitelnému rozvoji - Den Země, Dny zdraví, Den bez úrazu, Den bez
tabáku a Evropský týden mobility.
Parametry aktivity; účastníci - počet akcí; počet osob - 5; 250
projektu
70.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 45,44
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 31.803
maximální
výši (Kč)
1. 4. 2018 – 31. 5. 2019
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

3.
70982252
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK,
Liberec
Zdravá občanská společnost a ekonomika pro 21. století

Popularizace a propagace - MA21 v místních podmínkách s důrazem na hl.
cíle UR - s plnohodnotným zachováním hodnot životního prostředí
Účel
projektu a kulturního i přírodního dědictví (konference, akce a aktivity na nich s PS
a VS i občany a NNO).
počet setkávacích a diskusních akcí; pracovní konference s el. Výstupy;
Parametry
fotodokumentace akcí; prezenční listiny, kulatý stůl - ks; ks; ks; ks; ks - 6;
projektu
1; 12; 6; 1
117.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 68,98
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 80.703
maximální
97

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

15. 1. 2018 – 30. 6. 2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

4.
26590573
Matice děkanství Železnobrodského, Železný Brod
Společnost pro 21. století (Železnobrodsko)

Realizace projektu MA21 v místních podmínkách s důrazem na soulad
hospodářského, společenského rozvoje s plnohodnotným zachováním
hodnot životního prostředí a kulturního i přírodního dědictví (odkaz
bylinkáře, léčitele a stavitele J. J. A. E. Kittela).
Parametry počet setkávacích a diskusních akcí; fotodokumentace akcí; prezenční
projektu listiny; kulatý stůl - ks; ks; ks; ks - 6; 10; 3; 1
110.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 68,92
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 75.803
maximální
výši (Kč)
15. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

5.
00275808
Město Jilemnice

Účel
projektu

Uspořádání tradičních osvětových kampaní v Jilemnici - Den Země dne
20. 4. 2018 a Evropský týden mobility v termínu 16. – 22. 9. 2018.

Den Země a Evropský týden mobility v Jilemnici

Parametry kampaň – počet - 2
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

76.500

68,44

52.353
1. 1. 2018 – 1. 12. 2018

6.
00276227
Město Turnov
Zdravé město Turnov

Realizace aktivit zaměřených na zapojování veřejnosti do rozvoje města,
realizace akcí směřujících k udržitelnému rozvoji, realizace kampaní,
podpora činnosti parlamentu mládeže.
vzdělávací seminář k udržitelnému rozvoji; akce k udržitelnému rozvoji;
setkání starosty s občany - lokality; setkání s veřejností ke komunitním
Parametry
tématům; Můj projekt pro Turnov; Můj lepší Turnov; aktivity parlamentu
projektu
mládeže; realizace anket; realizace kampaní - seminář; akce; akce; akce;
vyhlášení; akce; aktivita; akce; kampaň - 1; 15; 10; 3; 1; 5; 8; 10; 5
170.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 58,12
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 98.803
maximální
výši (Kč)
1. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

99

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

7.
64040411
ZO ČSOP Armillaria, Liberec
MA21 v Liberci a LK - zeleň a veřejnost

Popularizace a propagace - MA21 v místních podmínkách s důrazem na UR
- s plnohodnotným zachováním hodnot životního prostředí a kulturního
Účel
projektu i přírodního dědictví (vybr. lokality v Liberci i LK akce a aktivity na nich
s PS a VS i občany a NNO).
Parametry počet setkávacích a diskusních akcí; fotodokumentace akcí; prezenční
projektu listiny; kulatý stůl - ks; ks; ks; ks - 7; 14; 5; 1
135.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,12
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 93.303
maximální
výši (Kč)
15. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

8.
01277812
Klára pomáhá z. s., Brno/Liberec

Účel
projektu

Zajištění osvětových kampaní a akcí, které prohloubí povědomí o pečujících
osobách, tato cílová skupina je stále neviditelná.

Komplexní podpora pečujících

svépomocná setkání; kampaň - Běh na dlouhou trať; vystoupení na akci;
Parametry
přednášky; konference; brožury; osobní jednání; letáky - osoba; hod; hod;
projektu
hod; hod; kus; hodina; kus - 50; 20; 10; 20; 20; 500; 60; 1000
680.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
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==================================================================
Podíl dotace 14,53
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 98.803
maximální
výši (Kč)
1. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

9.
49294351
Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, z.s., Lomnice n. P.
Zapojme se!

Účelem projektu je nabídnout mladým lidem v našem městě více se zapojit
do veřejného dění. Použita bude pocitová mapa pro cílovou skupinu.
Účel
projektu V rámci projektu budou nabídnuty i nové moderní aplikace pro komunikaci
s veřejností. Uskuteční se kulaté stoly.
Parametry počet účastníků; aktivity - osoby; počet - 350; 3
projektu
81.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 47,91
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 38.803
maximální
výši (Kč)
1. 3. 2018 – 31. 5. 2019
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

10.
46744959
Obec Jeřmanice
Den Země Jeřmanice
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Osvětová kampaň zaměřená na úklid obce - úklid veřejných prostranství,
prořezy. V rámci akce proběhne brigáda na úklid obce, ve které se snažíme
zapojit občany do dění v obci a vést je k odpovědnosti za to, jak naše obec
vypadá.
Parametry nářadí na úklid; občerstvení brigádníků; nákup služeb (komunální technika);
projektu ostatní osobní náklady – DPP - ks; ks; hod; hod - 5; 40; 20; 65
25.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 65,22
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 16.303
maximální
výši (Kč)
1. 2. 2018 – 30. 6. 2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

11.
00263168
Obec Rynoltice
Tvorba vize komunity obce Rynoltice a Den Země 2018

Smyslem tvorby vize komunity je nechat občany říct, co jim v místě, kde
žijí, chybí, nebo co by chtěli zlepšit a dát jim možnost, aby na tom sami
Účel
projektu aktivně pracovali. Akci v rámci kampaně Ukliďme Česko - Den Země
uspořádáme podruhé.
Parametry Den Země - Ukliďme Česko; Tvorba vize komunity - přípravný výbor;
projektu veřejná debata; závěrečná zpráva - akce; skupina; akce; ks - 1; 1; 1; 1
63.620
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 68,12
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 43.337
maximální
výši (Kč)
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Termín
realizace
projektu

1. 3. 2018 – 30. 6. 2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

12.
68955057
SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

13.
22887288
Centrum Generace Jablonec z.s., Jablonec n. N.

Zviditelnění nabídky sociálních služeb pro lepší sociální prostředí obyvatel
Novoborska
Účelem projektu je zviditelnění nabídky sociálních služeb pro lepší sociální
Účel
prostředí obyvatel Novoborska. Bude zajištěn proces soustavného
projektu
informování obyvatel o fungování sítě sociálních služeb na Novoborsku.
Propagační brožura; Propagační letáčky pro poskytovatele soc. Služeb;
Parametry
Stojan na DL letáky; Videospot; Osvětová akce - ks; ks; ks; ks; den projektu
10.000; 5.000; 60; 1; 5
128.290
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70,00
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 89.803
maximální
výši (Kč)
1. 5. 2018 – 31. 12. 2018
Termín
realizace
projektu

Rodina offline 2018

Rodina offline je osvětový program, jehož posláním je podporovat aktivní
rodinný život v reálném světě. Cílem je šířit povědomí o rizicích spojených
s nadměrným užíváním digi technologií a pozitivní motivace ke zdravému
životnímu stylu.
Parametry DPP; Výzva; Kampaň; Akce pro veřejnost - měsíc; měsíc; počet; počet - 12;
projektu 10; 2; 10
Účel
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

143.000

69,10

98.803
1. 1. 2018 – 30. 6. 2019

14.
00263265
Obec Višňová
Naše náves

Tvorba uspořádání veřejného prostoru, nacházejícího se uprostřed obce,
uvolněného po demolici objektu starých jeslí se zapojením veřejnosti
Účel
projektu a odborníků. Proběhnou tři setkání občanů s odborníky, jejichž výsledkem
bude návrh zadání projektu.
Parametry Návrh zadání projektu; Veřejné setkání s občany a odborníky - ks; ks - 1; 3
projektu
70.200
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 68,30
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 47.943
maximální
výši (Kč)
1. 3. 2018 – 30. 6. 2019
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ

15.
46744924
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==================================================================
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Dovednosti člena školního parlamentu na ZŠ Lesní, Liberec III.

Chceme podpořit činnost parlamentu a zvýšit kvalitu jeho fungování. Cílem
je vytvořit optimální vnitřní prostředí parlamentu, bezpečné vazby mezi
jednotlivými členy. To vše by pak mělo vyústit v efektivně a kvalitně
fungující školní parlament.
Parametry kurz; workshop; podpořené osoby-členové školního parlamentu - dny; ks;
projektu osoba - 3; 2; 28
64.300
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 68,13
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 43.803
maximální
výši (Kč)
1. 2. 2018 – 30. 4. 2019
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.6 – Podpora místní Agendy 21
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 31. 05. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21, dle schváleného vzoru, k podpisu.

HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

39

PROTI: 0

Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 2
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37. (38.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/18 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu
činností mateřských center
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 144/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/18 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností
mateřských center
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. navýšení alokace v rámci Vyhlášení programu 2.7 - Program na podporu činností
mateřských center, který byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 546/17/ZK
ze dne 19. 12. 2017 z původní částky 2.600.000 Kč na konečnou výši 2.744.180 Kč,
2. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 114/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v úhrnné výši 2.744.180 Kč a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností
mateřských center ve výši 2.744.180 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center ve výši 2.744.180 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 - Program na podporu činností mateřských
center v úhrnné výši 2.744.180 Kč, níže uvedeným subjektům do výše
Poř. číslo 1
27050432
IČ
Příjemce Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Jablonec nad Nisou
dotace/
žadatel
Rodina - základ (do) života
Název
projektu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
Účel
činností mateřského centra.
projektu
Parametry
projektu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

333.500

29,99

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

2.
87440270
Naděžda Gelnarová, Česká Lípa

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

Dětská herna Kokino

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
360.000

27,78

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

3.
27004295
Rodina v centru, z.ú., Nový Bor
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Preventivní aktivity na podporu rodiny
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
333.350

30

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12.2 018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

4.
26545136
Síť pro rodinu, z.s., Praha/Jablonec nad Nisou

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2018

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
148.620

45,00

66.879
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

5.
05425824
Asociace Comeniana, z.s., Liberec

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Naplněné rodičovství

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
451.000

22,18

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

6.
27011895
Centrum Generace, o.p.s., Liberec

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Mateřské centrum Krteček 2018

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

375.696

26,62

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

7.
26626357
Centrum Mateřídouška, z.s., Hejnice

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

Rodičem se nikdo nenarodí

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
345.000

28,99

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

8.
70155097
Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Turnov
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

ČINNOST CENTRA PRO RODINU NÁRUČ 2018
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

9.
02479273
Centrum volného času Moštárna o.p. s., Hejnice

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

340.000

29,41

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Rodinné centrum Loďka

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
375.000

26,67

100.000
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

10.
03965058
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

klub Mašinka

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
520.000

19,24

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

11.
02864711
Jednota bratrská Vratislavice, Liberec

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Rodinné centrum Mozaika

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

352.000

28,41

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

12.
22734228
Krok pro všechny generace z.s., Česká Lípa

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Rodinné centrum Zahrádka

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČ

13.
26533570
Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s., Tanvald

Příjemce

430.000

20,94

90.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Maják pro rodinu 2018
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
452.680

22,10

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

14.
22738657
Mateřské centrum Pumpkin, z.s., Česká Lípa

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

A zase ten Pumpkin

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
201.000

30

60.300
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==================================================================
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 10. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

15.
26555832
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s., Liberec

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
360.000

27,78

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

16.
46745815
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Rodinné centrum Domeček

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

379.920

26,33

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

17.
73635642
Sbor Jednoty bratrské v Semilech, Semily
Mateřské centrum Pohoda- zdravé zázemí pro rodinu s tradičními
rodinnými hodnotami
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
320.004

30

96.001
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

18.
22887288
Centrum Generace Jablonec z.s., Jablonec n.N.
116

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

==================================================================
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

Zdravá rodina
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
87.700

69,79

61.200
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

19.
22836802
Klub malých Dubáčků, z.s., Dubá
Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi se svými dětmi vracet
2018
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
200.000

50,00

100.000
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

20.
45599696

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Oblastní charita Jilemnice, Jilemnice
Komplexní podpora rodiny

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
220.000

45,46

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

21.
03157792
Oříšek – studio pro děti s.r.o., Jablonec n.N.

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Oříšek – pro život s hudbou

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

200.700

49,83

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

22.
22836730
Rodinný klub Motýlek, z.s., Hodkovice n.M.

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

Motýlek pro rodinu 2018

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
201.000

49,76

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

23.
22881735
Semínko země, z.s., Semily
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

S dětmi k přírodě blíž 2018
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
205.000

48,79

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

24.
27298132
studio beruška, s.r.o., Jablonec n.N.

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

Podpora studia

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
200.000

50

100.000
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==================================================================
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

25.
46744860
Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice, Liberec

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Rodinné centrum Zvoneček

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
333.300

30,01

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

26.
45598029
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, Turnov

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Deštník pro děti a rodiče

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

337.062

29,67

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

27.
04885031
Rodinné centrum Andílek, z.s., Železný Brod

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

Andělské zpívání

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
145.000

68,97

100.000
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

28.
04307267
Rodinné centrum Klubíčko, z.s., Rychnov u Jablonec n.N.
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Z pohádky do pohádky II
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
119.000

70,00

83.300
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

29.
27051854
Centrum pro rodinu M.E.D., z.s., Semily

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

Nový Medový rok

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
289.400

29,89

86.500
123

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2018

výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.7 - Program na podporu činností mateřských center
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 31. 05. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center, dle
schváleného vzoru, k podpisu.

HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

36

PROTI: 0

Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 3
NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

38. 39.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/18 Navýšení příjmů rozpočtu kraje
2018 z titulu přijatých dotací na projekty předfinancované krajem a navýšení
výdajů v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku
Předkladatelka Mgr. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 145/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 125/18 Navýšení příjmů rozpočtu kraje 2018
z titulu přijatých dotací na projekty předfinancované krajem a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/18, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 2.852.633,87 Kč, a to z titulu
a)

prostředků přijatých v rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu
soudržnosti Severovýchod ve výši 181.499,17 Kč,
b) dotací z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 a Programu spolupráce
Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014-2020 přijatých v souvislosti s krajem
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c)

2.

předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního
rozpočtu ve výši 2.472.426,32 Kč,
účelových dotací přijatých od města Cvikov, města Lomnice nad Popelkou, obce
Sloup v Čechách, a obce Paseky nad Jizerou na základě smluv o poskytnutí účelové
dotace, a to jako podíl na projektu „Významné aleje Libereckého kraje - 1.etapa“
realizovaného Libereckým krajem z Operačního programu Životní prostředí 20142020 ve výši 197.353,18 Kč,

d) přijaté sankční platby vyměřené dodavateli v rámci projektu „Knihovna Liberec –
zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“
realizovaného Libereckým krajem z Integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 1.355,20 Kč,
navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU
o celkovou částku 2.852.633,87, z toho
a) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen
– Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“,
č.a. 04620071432, o částku 2.650.000 Kč,
b) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace“, č.a. 05620051502, celkem o částku 200.000 Kč,
c) v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na
kofinancování IROP a TOP, č.a. 300010000, o částku 2.633,87 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 39 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
39. (40.) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti
Podotkl, že Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost body 40 a 41 projednal
a doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 146/18/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1. Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
2. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
3.
4.
5.
6.
7.

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

8.
9.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
a to z důvodu prodeje nemovitého majetku a převodu správy nemovitého majetku mezi
příspěvkovými organizacemi, čímž došlo ke změně v majetku předaného k hospodaření výše
uvedeným organizacím
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1
zřizovacích listin.
Termín: 31. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 40 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
40. (41.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/18 – navýšení příjmů a výdajové
části v kapitole 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – transfery odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Městu Turnov na akci Gymnázium – oprava
čelní fasády
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke
Zahlásil střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 147/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/18 – navýšení příjmů a výdajové části
v kapitole 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Městu Turnov na akci Gymnázium – oprava čelní fasády
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, IČ 00276227, na akci číslo 04806395008 „Město Turnov, Antonína Dvořáka
335 – Gymnázium – oprava čelní fasády“ do výše 700.000 Kč,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/18, kterým se
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 z titulu nařízeného odvodu
finančních prostředků z fondu investic - Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace o částku 700.000 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 917 04 – transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 700.000 Kč, číslo akce
04806395008 – Město Turnov, Antonína Dvořáka 335 - Gymnázium – oprava čelní
fasády,
znění Smlouvy č. OLP/2029/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01
Turnov, IČ 00276227
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018,
2.

Termín: 31. 05. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/2029/2018 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (42.) Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – Sdružení obcí Libereckého kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 148/18/ZK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
Sdružení obcí Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 320.000 Kč
Sdružení obcí Libereckého kraje, IČ 64669246, sídlem 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III –
Jeřáb na náklady spojené s jeho činností,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2286/2018 uzavíranou mezi Liberecký krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje,
IČ 64669246, sídlem 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III – Jeřáb
a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 15. 05. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

40

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (43.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/18 - úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Martin Půta
Doplnil, že se starostou obce Bedřichova, pro kterou byl ten příspěvek původně určen, je
situace projednána. Čeká se na návštěvu ministryně, díky tomu se snad podaří projekt reálně
dostat do spolufinancování obec, kraj a stát prostřednictvím programu na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
Podotkl, že Výbor pro tělovýchovu a sport tento bod projednal a doporučuje.
Bc. Zuzana Kocumová
V příloze je uvedeno, že obě částky, jak na podporu reprezentace, tak na sportovní
infrastrukturu, jdou na nespecifikovanou rezervu. Zeptala se, zda je již určeno, jak se tato
nespecifikovaná rezerva bude rozdělovat.
Petr Tulpa
Vychází se ze schváleného materiálu, ve kterém je podpora rozvoje sportu v procentech
vystavená. Nespecifikovaná rezerva je individuální dotace, tzn. podpora na základě
individuálních žádostí. V současné době zatím žádná žádost není. Po schválení očekává
nárůst žádostí. Zatím nedokáže říct, jakým způsobem budou vycházet až z toho, co přijde.
Bc. Zuzana Kocumová
Doplnila dotaz, zda to znamená, že individuální dotace budou jak na sportovní infastrukturu,
tak na reprezentaci, a na tohle se budou shromažďovat jednotlivé žádosti, a poté to bude
projednáno podle výše radou nebo zastupitelstvem.
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Petr Tulpa
Co se týče podpory infrastruktury, to bude dotační program, tzn., ten se teď tvoří a výbor ho
bude mít k dispozici v průběhu měsíce května. Chtěl by, aby se to stihlo do květnového
zastupitelstva.
A o předběžných individuálních žádostech se ví a počítá se s nimi. Už teď je známo, že se
bude něco dít v oblasti Sokolů, Mezinárodního běhu RunCzech, bude se vytvářet světový
pohár. Existuje nějaká představa, ale žádosti zatím nejsou.
Martin Půta
Původním rozdělováním HV2 a 5.000.000 Kč se teď dostaly těsně nad 60.000.000 Kč. S tím
bude sportovní výbor a rada nakládat v souladu se schváleným dokumentem o financování
sportu. Předpokládá a bere jako závazek, že se to v květnu projedná na zastupitelstvu. Ví,
že dělá problém, když se schvalují akce, které již začaly.
Petr Tulpa
Věří, že tento rok to ještě poběží tímto způsobem, tzn. nespecifikovanou rezervou, a v příštím
roce je v plánu rozvoje sportu termín, a to do konce září, kde se můžou tyto světové
náležitosti, případně některé významné individuální záležitosti, v příštím roce 2019 dopředu
avizovat a tím se dá vyhnout těmto problémů, že někdo něco dá nebo nedá, a ví to nebo to
neví.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 149/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 129/18 - úprava kapitoly 917 04 - transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917
04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.000.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně
1. snížení ukazatele číslo akce 04804793009 – Obec Bedřichov – Zasněžování běžeckých
stop – Bedřichov stadion o částku 5.000.000 Kč,
2. zavádí nové ukazatele v celkové výši 5.000.000 Kč, z toho
2.1 číslo akce 04806400000 - Nespecifikovaná rezerva - Podpora reprezentace
Libereckého kraje ve výši 3.500.000 Kč,
2.2 číslo akce 04806410000 – Nespecifikovaná rezerva – Sportovní infrastruktura
ve výši 1.500.000 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. 04. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

129

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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43. (44.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/18 – navýšení příjmů kraje
a výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Konstatoval, že Výbor dopravy na svém řádném zasedání doporučil návrh schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 150/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/18 – navýšení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 112/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,
IČ 70946078 ve výši 5.500.000 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním
neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví
Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy
č. OLP/5426/2016,
2. navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci
„Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU
ÚDRŽBU 2018“ o částku 5.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 05. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

41

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (45.) Žádost o snížení sankce společnosti EUROVIA CS, a.s. v souvislosti se stavbou
„Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Karel Ulmann, vedoucí Právního odboru
Potvrdil, že tento postup se používá běžně, lze to započítat. Je výhodnější to započíst
než platit a postupně to dostávat zpět.
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Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Proběhla diskuze Výboru dopravy, jestli je to právně možné, a byla zaznamenána výzva pro
právní oddělení, aby se tím zaobíralo, a došla tato reakce. Konstatoval, že o jeden hlas
usnesení nebylo přijato.
Martin Půta
Sankce je ve výši 442.000 Kč, tudíž se nepochybně vedení setká s dalším dopisem, pokud si
právní zástupci a žadatelé vykládají celou věc jinak. Vedení ale jinak postupovat, než návrh
zamítnout, nemůže, jelikož došlo k nedodržení termínu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 151/18/ZK
Žádost o snížení sankce společnosti EUROVIA CS, a.s. v souvislosti se stavbou „Silnice
II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ 45274924, o odpuštění smluvní pokuty v celé výši 442.479,80 Kč ze dne
21. 2. 2018,
2) informaci o průběhu stavby - akce „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“, která
byla realizována na základě smlouvy o provedení stavby č. OLP/5410/2016,
rozhoduje
o odmítnutí žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha
1 – Nové Město, IČ 45274924, o odpuštění smluvní pokuty ve výši 442.479,80 Kč, na niž
Libereckému kraji vznikl nárok v souvislosti s prodlením společnosti EUROVIA CS, a.s., se
sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924, s nedodržením termínu
předání dokladů u stavební akce „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ dle
smlouvy o provedení stavby č. OLP/5410/2016
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ 45274924, o odmítnutí její žádosti o odpuštění smluvní pokuty ve výši 442.479,80
Kč.
Termín: 15. 05. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (46.) Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Podotkl, že Výbor dopravy ten bod schválil a doporučil zastupitelstvu ho schválit.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 152/18/ZK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
novou přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ 70946078
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
o schválení nové přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec.
Termín: 15. 05. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 46 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
46. (47.) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 7. 3. do 3. 4. 2018
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2018
c)
Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2018
d)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 4.
mimořádném zasedání rady kraje
e)
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na
zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam“
f)
Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2017
g)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2017
h)
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5 /2018 k systému managementu
hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje
i)
Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje
j)
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci
"Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou
službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě"
k)
Písemná informace člena dopravního výboru Mgr. Jiřího Vařila ve věci
zajišťování dopravní obslužnosti
Předkladateli jsou členové rady kraje
M. Půta provedl výčet písemných informací.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 153/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 7. 3. do 3. 4. 2018
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2018
c)
Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2018
d)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 4.
mimořádném zasedání rady kraje
e)
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na
zapsání nemateriálního kulturního statku na krajský seznam“
f)
Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2017
g)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2017
h)
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5 /2018 k systému managementu
hospodaření energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje
i)
Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje
j)
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci
"Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou
službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě"
k)
Vyjádření Libereckého kraje k písemné informaci člena Výboru dopravy
zastupitelstva Libereckého kraje Mgr. Vařila
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 7. 3. do 3. 4. 2018,
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2018,
c) Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže České republiky 2018,
d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a 4. mimořádném
zasedání rady kraje,
e) Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání
nemateriálního kulturního statku na krajský seznam“,
f)

Zpráva o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2017,
g) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2017,
h) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 5 /2018 k systému managementu hospodaření
energií v objektech ve vlastnictví Libereckého kraje,
i)
j)

Informace o zasedání Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje,
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 3. 2018 ve věci "Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících v autobusové dopravě",

k) Vyjádření Libereckého kraje k písemné informaci člena Výboru dopravy zastupitelstva
Libereckého kraje Mgr. Vařila.
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HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (48.) Rozhodnutí o poskytnutí investiční účelové dotace 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
USNESENÍ č. 154/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí investiční účelové dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji II.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 120.000 Kč níže
uvedenému žadateli, do uvedené výše
Registrační číslo žadatele
1091
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120.000,00 Kč
Podíl na celkových výdajích
80%
Doba realizace projektu
26. 1. 2018 - 25. 1. 2019
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
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, smlouvu o poskytnutí dotace z programu, dle schváleného vzoru,
k podpisu.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:
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==================================================================
48. (49.) Náměty a připomínky
Bc. Stanislav Mackovík
Na zastupitelstvo v Pertolticích pod Ralskem byla doručena informace o zrušení dvou
vlakových zastávek – Pertoltice pod Ralskem a Velký Grunov. Zeptal se, v jaké fázi to je
a kdo s tímto nápadem přišel. Podle informací, které získal, nejde o České dráhy.
Marek Pieter
Odpověď bude dodána písemně. Zastávky se zruší proto, aby se zvýšila rychlost spojení mezi
Českou Lípou a Libercem. Hledala se vytíženost zastávek a dostupnost zastávek. Přítomný
pan Ing. Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s.r.o, může říct, jak dopadla jednání. Všichni
starostové, v jejichž městech došlo k omezení, s tím souhlasili.
Martin Půta
Vyzval pana Ing. Hruboně. Doplnil, že vlakové spojení mezi Českou Lípou a Libercem je
potřeba dostat na konkurenceschopnou rychlost vůči autům a autobusům, tzn. spojení
pod hodinu. České dráhy hledají vozidlo, které pojede dostatečnou rychlostí a rychle se
rozjíždí, aby to spojení bylo možné. Nejedná se však o zrušení zastávek, ale o průjezd
některými zastávkami v případě rychlíkových spojů. Zatím je to ve fázi předběžného
projednávání.
Ing. Jiří Hruboň
Potvrdil, že návrh je ve fázi projednávání s dotčenými obcemi. Jedná se o to, že při stanovení
nového bodu směrem na Českou Lípu je možnost zkrátit dojezdovou vzdálenost a jízdní dobu
přibližně o 15 minut. To vše za cenu toho, že by některé vlaky zastávkami Pertoltice a Velký
Grunov jen projížděly. Jednatel KORID LK, spol. s.r.o, Jan Blažek toto projednává se
starosty a jednání není ukončené.
Martin Půta
Jednal se starostou Pertoltic panem Selingerem. Situace je taková, že není známo, jestli České
dráhy budou mít vlak, který to pod hodinu umí a kolik to bude stát. Není jisté, jestli to bude
od nových jízdních řádů. Jedná se tedy o dlouhodobý cíl. Ve chvíli, kdy by se podařilo dostat
vlaky pod hodinu, a zavést takt, tak je možné významně ušetřit na tom, že se nebudou
financovat souběžné autobusové linky, které se nyní financují vedle vlaků také, a hlavní linie
dopravy cestujících by se dostala na železnici. Ale stále se jedná o záměr.
Požádal pana Hruboně, aby na příští zastupitelstvo do Z pís. mohla jít konkrétní informace,
která se bude týkat technického řešení.
Bc. Stanislav Mackovík
V Pertolticích bylo na zastupitelstvu přijato stanovisko, že s tímto návrhem nesouhlasí.
Pertoltice pod Ralskem i Velký Grunov jsou zastávky na znamení, takže vlak zde nestaví
vždy a podle informací, které získal od Českých drah, se tam 15 minut ušetřit nedá. Požádal
o analýzu, kolikrát denně se tam staví, kolik nastupuje a vystupuje lidí, a porovnat parametry,
jak dlouho trvá zastavení a rozjetí vlaku.
Martin Půta
Analýza bude součástí písemné informace, kterou KORID LK, spol. s.r.o, zpracuje.
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Ing. Jiří Hruboň
Upřesnil, že čas se nezíská tím, že vlak zastaví nebo nezastaví, jde o to, že se křižování
dostane jinam, než je stávající. Křižování se posune z Jablonného do Rynoltic, a tím se
výrazně zkrátí doba. I když je to ale zastávka na znamení, tak vždy musí být rezerva
na zastavení. Tento čas je vždy vyhrazen v jízdním řádu. Čas se tedy získá tím, že se
křižování posune do jiné stanice, která je proto uzpůsobena.
Martin Půta
Potvrdil, že obec Pertoltice vyjádřila nesouhlas s tímto řešením, takže se dále projednává tato
situace.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Už delší dobu je vedena debata o autobusové dopravě a vstupu Libereckého kraje do ČSAD
Liberec. Klub (ZpLK) se snaží vedení kraje v tomto směru pomáhat. Překvapilo ho, že podnět
proti tomuhle postupu kraje podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jeden
ze zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj, pan Mastník. Navrhl, aby se to v klubu (SLK)
nejdříve vyřídilo, aby změna (ZpLK) nepomáhala řešit problémy, zaviněné členem SLK.
Martin Půta
Jednalo se o podnět, o kterém pan Mastník zapomněl říct zbytku klubu (SLK). Byl to podnět
na veřejnou podporu, ke kterému je odpověď od ÚOHS, kterou projednávala již rada kraje,
a odpověď byla taková, že se o veřejnou podporu v této fázi nejedná.
Nakonec podotkl, že směrem ke kapucínskému klášteru v Zákupech se rád sejde s panem
starostou Lípou, starostou Zákup, a pokud vznikne rozumný nápad, jak tento objekt využít,
aby ho využila obec nebo obyvatelé kraje, tak bude výsledek tohoto jednání předložen
písemně na příštím jednání kraje. Pokusí se s panem starostou vyjednat využití tohoto
významného objektu.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.

--- XXXXX ---

Martin Půta, hejtman LK, ukončil 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16:13 hodin.
5. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 29. 5. 2018 od 14.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu

Mgr. Josef Horinka

Mgr. Roman Baran
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==================================================================

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

V Liberci, 24. 4. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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