Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 26. 6. 2018
Přítomno

34 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Ing. Radka Loučková Kotasová, Mgr. Romana Žatecká, Ing. Eva
Burešová, Ing. Dan Ramzer, Marek Pieter, MUDr. Jan Mečl,
Ing. Michael Canov, PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., Ing. Vladimír
Boháč, Mgr. Jan Korytář a MUDr. Vít Němeček, MBA.

Ověřovatelé zápisu

Bc. Stanislav Mackovík, RNDr. Robert Gamba

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.06 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 6. 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 zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 34 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili Ing. Radka Loučková
Kotasová, Mgr. Romana Žatecká, Ing. Eva Burešová, Ing. Dan Ramzer, Marek Pieter,
MUDr. Jan Mečl, Ing. Michael Canov, PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., Ing. Vladimír Boháč,
Mgr. Jan Korytář a MUDr. Vít Němeček, MBA.
Následně M. Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu z 5. zasedání ZK dne 29. 5. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Ing. Dan Ramzer a Ing. Miloš Tita. Dotázal se přítomného pana zastupitele Tity,
zda byl zápis ověřen a zda k němu byly 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 PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., a RNDr. Robert Gamba. Z důvodu
nepřítomnosti pana zastupitele Baxy určil, aby byl ověřovatelem zvolen pan Bc. Stanislav
Mackovík.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 212/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
Bc. Stanislava Mackovíka, (KSČM),
RNDr. Roberta Gambu, (ANO 2011).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení komise a požádal o určení náhradníka za nepřítomného pana zastupitele
PhDr. Jaromíra Baxu, Ph.D., (ZpLK). Navržen byl pan prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.,
(ZpLK). Dále požádal od určení náhradníka za pana zastupitele MUDr. Jana Mečla, (ČSSD).
Navržen byl pan Mgr. Pavel Svoboda, (ČSSD).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 213/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
– Mgr. Jaromír Dvořák, (SLK), předseda,
–
–
–

Martin Brož, (ANO 2011),
Mgr. Pavel Svoboda, (ČSSD),
Jan Dvořák, (KSČM),

–
–

Mgr. Juraj Raninec, (ODS),
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., (ZpLK),

–

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

HLASOVÁNÍ Č.: 2

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – dodatečné doplnění člena
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 4
PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

PRO:
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4. Volba volební komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení komise a požádal o určení náhradníka za nepřítomného pana zastupitele
Ing. Dana Ramzera, (ODS). Navržen byl pan MUDr. Přemysl Sobotka, (ODS). Dále požádal
o určení náhradnice za paní zastupitelku Ing. Evu Burešovou, (SLK). Navržena byla paní
Bc. Lena Mlejnková, (SLK).
Pro případné volby na zasedání určil za předsedu komise pana Ing. Michala Kříže,
(ANO 2011.)
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 214/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
– MUDr. Přemysl Sobotka, (ODS),
– Bc. Lena Mlejnková, (SLK),
– Ing. Michal Kříž, (ANO 2011),
–
–

Tomáš Hudec, (ČSSD),
Pavlína Nováková Hrabálková, (KSČM),

–
–

Bc. Zuzana Kocumová, (ZpLK),
Ing. Radovan Vích, (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 14. 6. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 6. jednání
ZK dne 26. 6. 2018.
Dne 21. 6. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- bod č. 58 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. května do 11. června 2018
- bod č. 62 – Změny výborech Zastupitelstva Libereckého kraje
- bod č. 63 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 213/18 – úpravy kapitoly 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Technická univerzita v Liberci
- bod č. 64 – Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s,. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské
nemocnice Liberec, a. s.
3

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

-

-

bod č. 65 – Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a účetní
závěrka společnosti za rok 2017
bod č. 66 – Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS
Liberec, p.o.“ – navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu
bod č. 67 – Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky
u Liberce
bod č. 68 – Dohoda o zrušení smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby
č. OLP/69/2018 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant
bod č. 69 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18 – navýšení kapitoly
917 09 Transfery odbor zdravotnictví, poskytnutí vyrovnávací platby Krajské
nemocnici Liberec, a.s., na zajištění lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu
bod č. 70 – Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ –
SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování
bod č. 71 – Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
bod č. 72 – Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje zapsanému ústavu Advaita, z.ú. na projekt „Pořízení devítimístného vozu
pro klienty terapeutické komunity Advaita“

Písemné informace:
-

-

bod č. 55 h) – písemná informace - Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 - financování výstavby,
modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje –
navýšení finančních prostředků – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018 –
do bodu byly doplněny dvě přílohy
bod č. 55 m) – Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci projektu IP1
bod č. 55 n) – Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán tvorby strategického
dokumentu
55 o) – Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných majitelů
bod č. 61 – Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK –
na žádost předsedů klubů ZLK bude před projednáním bodu 10 minutová prezentace

Martin Půta
Konstatoval, že jako náhradní předkladatel do programu nezařadí bod č. 66 – Projekt „Snížení
energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ – navýšení závazku
spolufinancování a předfinancování projektu. A to kvůli dalšímu ověření toho, zda jsou
navržené úpravy za cca 7 milionů Kč racionální, a posouzení, zda není nutné projekt znovu
přehodnotit. Bod bude pravděpodobně předložen zastupitelstvu v srpnu.
Ing. Michal Kříž
Vznesl požadavek, aby byl bod č. 62 stažen. Jak již řekl na zasedání předsedů klubů ZLK, tak
v klubu (ANO 2011) stále probíhá diskuze ohledně náhradníka za pana Pavla Šulce. Navrhl,
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aby byl bod č. 62 přesunut na 7. zasedání zastupitelstva, které se bude konat v srpnu.
Do té doby klub dospěje k rozhodnutí.
Martin Půta
Reagoval, že jako předkladatel bod stáhne z jednání a znovu ho předloží na 7. zasedání
zastupitelstva kraje.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 55 h), 55 m), 55 n), 55 o), 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72.
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 5
PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
Martin Půta
Upozornil na to, že bod č. 58 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. května
do 11. června 2018, bude projednán za bodem č. 6.
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 29. 5. 2018

Martin Půta

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.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/18 –
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana –
Obec Svijanský Újezd, Město Harrachov, Obec
Kravaře v Čechách

Martin Půta

8.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/2018
– úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 –
Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje spolku K-9
RESCUE CZ

Martin Půta

9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/2018
– úprava specifických ukazatelů kapitoly 931 01 –
Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje Vodní a
potápěčské záchranné službě

Martin Půta

10.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/18 –
poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Martin Půta
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11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18 –
zapojení výtěžku 13. benefičního plesu hejtmana
do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01
a 914 01, rozhodnutí o poskytnutí finančních darů
z tohoto výtěžku

Martin Půta

12.

Převod vyřazeného služebního vozidla příspěvkové
organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově

Ing. Jitka Volfová

13.

Řádná účetní závěrka Libereckého kraje
k 31. 12. 2017

Ing. Jitka Volfová

14.

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017

Ing. Jitka Volfová

15.

Memorandum o využívání bývalého vojenského
prostoru „Ralsko“ u Mimoně

Ing. Jitka Volfová

16.

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

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace – koupě
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
(FAMA 2018/02/063)

Ing. Jitka Volfová

1.
2.
3.
4.
5.

pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
(FAMA 2018/02/036)
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
(FAMA 2018/02/037)
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
(FAMA 2018/02/077)

6.

pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí
(FAMA 2018/03/002)
pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/091)

7.

pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/081)

18.

Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí
v k.ú. Mšeno nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

19.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – prodeje
pozemku v k.ú. Raspenava

2.

pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem

20.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
2.
3.

pozemku v k.ú. Benešov u Semil
pozemků v k.ú. Česká Lípa
pozemku v k.ú. Roztoky u Jilemnice

1.
2.

Majetkoprávní operace – darování
pozemku v k.ú. Nový Bor
pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru

3.

pozemku v k.ú. Brniště

21.
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22.

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

Ing. Jitka Volfová

23.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú.
Daliměřice

Ing. Jitka Volfová

24.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
pozemků v k.ú. Dolní Libchava

Ing. Jitka Volfová

25.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků
v k.ú. Roztoky u Semil (FAMA 2018/04/077)

Ing. Jitka Volfová

26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18 –
úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí, dofinancování protidrogových
služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
formou dodatků ke smlouvám OLP/979/2018,
OLP992/2019, OLP/982/2018

Mgr. Pavel Svoboda

27.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu
sociálních služeb v roce 2019

Mgr. Pavel Svoboda

28.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu
sociálních služeb v Libereckém kraji
(předfinancování) na rok 2019, financovaného
z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla
pro poskytování a čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních
služeb (předfinancování) na rok 2019

Mgr. Pavel Svoboda

29.

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2310/2018

Mgr. Pavel Svoboda

30.

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok
2018 -Základní síť sociálních služeb Libereckého
kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

31.

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 –
snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, podpora projektů
zaměřených na volnočasové aktivity seniorů

Mgr. Pavel Svoboda
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33.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 204/18 –
Snížení výdajů kapitoly 920 05 Kapitálové výdaje,
odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole
920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole
912 05 Účelové příspěvky příspěvkových
organizací, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

34.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 199/18 –
úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor
zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu
č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu
č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů

MUDr. Přemysl Sobotka

35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/18 –
navýšení dotace na výkon regionálních funkcí
knihoven v Libereckém kraji v roce 2018
a schválení příslušných dodatků

Ing. Květa Vinklátová

36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 7.2 – Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji

Ing. Květa Vinklátová

37.

Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek
č. 1 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu „Prezentace starých
map Liberecka a Jizerských hor jako součást
přeshraničního kulturního dědictví“

Ing. Květa Vinklátová

38.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na
„Obnovu objektu bývalé sušárny chmele v Dubé –
I. etapa“, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch, č. OLP/1806/2017

Ing. Květa Vinklátová

39.

Poskytnutí účelových individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch – Sušárna
chmele v Dubé, Zámek Stvolínky

Ing. Květa Vinklátová

40.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18 –
úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací Obci Vítkovice v Krkonoších
a VHS Turnov.

Jiří Löffelmann

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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42.

Žádost o změnu projektu „Mateřské centrum
Krteček 2018“ příjemce Centrum Generace, o.p.s.

Ing. Radka Loučková
Kotasová

43.

Aktualizace Krajské přílohy k Národní výzkumné
a inovační strategii pro inteligentní specializaci
České republiky (RIS3) za Liberecký kraj

Ing. Radka Loučková
Kotasová

44.

Změna zřizovací listiny – Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

45.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Technické univerzitě
v Liberci na projekt FS TUL Racing

Petr Tulpa

46.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
JIZERSKÉ, o.p.s. na projekt Jizerská magistrála
2018/2019

Petr Tulpa

47.

Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018

Petr Tulpa

48.

Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených
z dotačního fondu Libereckého kraje, programů
4.23 – Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
2018

Petr Tulpa

49.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí
neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel dětí
a školy při ZUŠ

Petr Tulpa

51.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/18 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
neinvestiční účelové dotace Základní umělecké
škole v Jablonci nad Nisou na akci Společné
představení ZUŠ Libereckého kraje k oslavě 100 let
od založení Československa a Nadačnímu fondu
Magdaleny Kožené na akci ZUŠ Open

Petr Tulpa

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/18 –
úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu

Petr Tulpa
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53.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18 –
snížení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové
organizace, odbor dopravy a navýšení výdajů
v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor
dopravy

Marek Pieter

54.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové
přípravy, pro Město Stráž pod Ralskem na projekt
„Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž –
projekt ke stavebnímu povolení“

Marek Pieter

55.

Písemné informace
Rozpočtová opatření přijatá od 16. 5. do 11. 6. 2018

členové rady kraje

Návrh předpokládaného časového a věcného
harmonogramu přípravy Střednědobého výhledu
rozpočtu kraje na období let 2019–2022 a rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2019
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen
2018
Informace o výsledku ratingového hodnocení
Libereckého kraje ke květnu 2018

Ing. Jitka Volfová

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, za rok
2017
Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého
kraje – dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatel” za rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

Zpráva o činnosti Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok
2017
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
- financování výstavby, modernizace, oprav a
údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
– Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018
Přehled veřejných zakázek projednaných na
9. a 10. zasedání rady kraje a na
9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

k)
l)

Vyřízení petice č. P/2/2018
Vyřízení petice č. P/3/2018

Martin Půta
Martin Půta

m)

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem
ve věci projektu IP1
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán
tvorby strategického dokumentu

Mgr. René Havlík

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

n)
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MUDr. Přemysl Sobotka

Marek Pieter

Marek Pieter

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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o)

Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných
majitelů

Mgr. René Havlík

56.

Náměty a připomínky

57.

Vyhlášení programu č. 2. 2 – Regionální inovační
program v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory regionálního rozvoje

Ing. Radka Loučková
Kotasová

58.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 10. května do 11. června 2018

Martin Půta

59.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové
přípravy, pro dobrovolný svazek Cyklostezka Svaté
Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na
projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý
Kostel“

Marek Pieter

60.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18 –
navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole
912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy,
snížení výdajů v kapitole 920 06 – Účelové
Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor
dopravy; podpora cyklodopravy LK

Marek Pieter

61.

Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení
a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého
kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení
č. 40/18/ZK

Marek Pieter

62.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje
– V ŘEŠENÍ

Martin Půta

63.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 213/18 –
úpravy kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
Technická univerzita v Liberci

Martin Půta

64.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání
valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.,
a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě
Krajské nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

65.

Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a. s. a účetní závěrka společnosti za rok 2017

MUDr. Přemysl Sobotka

66.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu
Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ – navýšení
závazku spolufinancování a předfinancování
projektu

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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67.

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

Ing. Jitka Volfová

68.

Dohoda o zrušení smlouvy o zajištění lékařské
pohotovostní služby č. OLP/69/2018 mezi
Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant

MUDr. Přemysl Sobotka

69.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18 –
navýšení kapitoly 917 09 Transfery odbor
zdravotnictví, poskytnutí vyrovnávací platby
Krajské nemocnici Liberec, a.s., na zajištění
lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu

MUDr. Přemysl Sobotka

70.

Projekt „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad
Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

71.

Věcný záměr zákona o územně správním členění
státu

Martin Půta

72.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje zapsanému ústavu
Advaita, z.ú. na projekt „Pořízení devítimístného
vozu pro klienty terapeutické komunity Advaita“

Mgr. Pavel Svoboda

HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Konstatoval, že výbor zkontroloval usnesení mimořádné rady kraje, rady kraje, zastupitelstva
kraje a jednotlivých výborů, a neshledal žádná formální pochybení.
Dále informoval o tom, že „kontrolní výbor požádal vedoucího právního odboru pana
Mgr. Karla Ulmanna, aby přítomným členům KV podal informaci o případných nových
skutečnostech ve věci IP1. Ten členům KV sdělil, že KÚ LK obdržel prozatím nepravomocné
rozhodnutí soudu, a proto budou dále podniknuty ze strany úřadu další kroky včetně zahájení
práce škodní komise k této věci. Členové KV se v návaznosti na tyto informace shodli na tom,
že pokud doposud nebylo ve věci IP1 definitivně rozhodnuto, požádají ZK prostřednictvím
předsedy KV o prodloužení termínu splnění úkolu č. usnesení 127/13/ZK z 30. června 2018
na 31. prosince 2018. Dále podal návrh na doplnění usnesení, a to tak, že schvaluje
prodloužení termínu splnění usnesení 127/13/ZK z 30. června 2018 na 31. prosince 2018“.
Tento návrh byl také písemně předán předsedovi návrhové komise.
Martin Půta
Doplnil, že je rozhodnuto pravomocně a je možné využít už jen kasační stížnost k rozhodnutí.
Nic nenamítá k tomu, aby termín byl prodloužen, protože škodní komise bude muset tuto věc
projednávat, a rada kraje bude na nejbližším jednání řešit ještě další návrh, aby Liberecký kraj
12
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vysoutěžil auditorskou firmu, která se zabývá evropskými projekty tak, aby se na projektu
vedle škodní komise podílel ještě někdo jiný. Protože když komise rozhoduje sama
a je složená ze zaměstnanců úřadu, tak její rozhodnutí může být zpochybňováno ze strany
některých bývalých zaměstnanců. Tudíž se domnívá, že by pomohl nezávislý pohled na tento
problém, aby budoucí rozhodnutí nemohlo být zpochybněno.
Jiří Němec, vedoucí odboru správního
Upozornil na to, že lhůta náhrady škody vůči konkrétním osobám, pakliže budou určeny,
končí 15. 9. 2018.
Martin Půta
Podotkl, že termín, který se případně schválí na zastupitelstvu, v podstatě jen prodlužuje
termín, kdy se má zastupitelům sdělit záměr. Pokud škodní komise zná datum, dokdy je
potřeba rozhodnout, tak rada kraje bude rozhodovat před tímto termínem. Prodloužení
termínu, které bylo navrženo, bude možné využít k tomu, aby nezávislá autorita vypracovala
nezávislý pohled na tento problém. Jedná se už o starší projekt a většina přítomných o něm ví
jen to, co bylo na zastupitelstvu předneseno při vystoupení veřejnosti.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
Podotkl, že obdržel písemně doplněný návrh usnesení.
Martin Půta
Navrhl usnesení upravit a hlasovat pro tento bod celkově s nově upraveným usnesením.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 215/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů usnesení č. 127/13/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 363/17/ZK
z 30. 4. 2018 na 30. 6. 2018
a vypouští
ze sledování usnesení č. 226/17/ZK, 539/17/ZK, 19/18/ZK, 47/18/ZK, 57/18/ZK, 63/18/ZK,
69/18/ZK, 76/18/ZK, 87/18/ZK, 88/18/ZK, 89/18/ZK, 90/18/ZK, 93/18/ZK, 95/18/ZK,
96/18/ZK, 99/18/ZK, 100/18/ZK, 101/18/ZK, 102/18/ZK, 104/18/ZK, 107/18/ZK,
108/18/ZK, 115/18/ZK, 117/18/ZK, 132/18/ZK, 133/18/ZK, 134/18/ZK, 135/18/ZK,
137/18/ZK, 139/18/ZK, 142/18/ZK, 145/18/ZK, 146/18/ZK, 148/18/ZK, 149/18/ZK,
150/18/ZK, 151/18/ZK, 152/18/ZK, 204/18/ZK, 211/18/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.: 7

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

7. (58.) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. května do 11. června 2018
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
13
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 216/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. května do 11. června 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 10. května do 11. června 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (7.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/18 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana – Obec Svijanský Újezd, Město Harrachov,
Obec Kravaře v Čechách
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 217/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/18 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana – Obec Svijanský Újezd, Město Harrachov, Obec
Kravaře v Čechách
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 40.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) Obci Svijanský Újezd, IČ 00671894, sídlem Svijanský Újezd 27, 463 45 Svijanský
Újezd, na akci Slavnosti Svijanského piva 2018, ve výši 20.000 Kč,
b) Městu Harrachov, IČ 00275697, sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov, na akci
Svatoanenské dřevosochání, ve výši 10.000 Kč,
c)

Obci Kravaře v Čechách, IČ 00260657, sídlem Kravaře 471 03, náměstí 166, na akci
Benefiční koncert na podporu Matýska trpícího mozkovou obrnou, ve výši
10.000 Kč,

14
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vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Libereckým krajem
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Svijanský Újezd,
b) mezi Libereckým krajem a Městem Harrachov,
c) mezi Libereckým krajem a Obcí Kravaře v Čechách,
schvaluje
smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
a) č. OLP/3508/2018 mezi Libereckým krajem a Obcí Svijanský Újezd ve výši
20.000 Kč,
b) č. OLP/3510/2018 mezi Libereckým krajem a Městem Harrachov ve výši 10.000 Kč,
c)

č. OLP/3512/2018 mezi Libereckým krajem a Obcí Kravaře v Čechách ve výši
10.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2018.
Termín: 30. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (8.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/2018 – úprava specifických
ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje spolku K-9 RESCUE CZ
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 218/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/2018 – úprava specifických ukazatelů
kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje spolku K-9 RESCUE CZ
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.750 Kč spolku K-9 RESCUE CZ, IČO 01882848,
se sídlem U Naděje 428, 370 06 Srubec, na úhradu nákladů na vybavení spolku pro výcvik
a záchranné akce,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 208/18, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje ve výši 62.750 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly, a to následovně
15
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a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 62.750 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 62.750 Kč jako účelová dotace spolku K-9
RESCUE CZ, IČO 01882848, se sídlem U Naděje 428, 370 06 Srubec, na úhradu
nákladů na vybavení spolku pro výcvik a záchranné akce,
znění smlouvy č. OLP/3690/2018 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu na úhradu
nákladů na vybavení spolku pro výcvik a záchranné akce, uzavírané mezi Libereckým krajem
a spolkem K-9 RESCUE CZ, IČO 01882848, se sídlem U Naděje 428, 370 06 Srubec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (9.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/2018 – úprava specifických
ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje Vodní a potápěčské záchranné službě
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Konstatoval, že výbor s tímto bodem neměl problém, jen by požadoval, aby v materiálu bylo
napsáno, jakých akcí se IZS účastnila a jakých akcí se účastnili psovodi.
Martin Půta
Slíbil, že zastupitelé získají informaci, o jaké akce se jedná. Následně požádal pana ředitele,
aby pan Broulík při příštím schvalování dotací byl upozorněn na to, že seznam akcí má být
součástí materiálu.
Hlasování o návrhu usnesení – neplatné hlasování
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 14
PROTI: 0

NEHLASOVAL: 19

VÝSLEDEK:

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 219/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/2018 – úprava specifických ukazatelů
kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje Vodní a potápěčské záchranné službě
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 600.000 Kč spolku Vodní a potápěčská záchranná služba,
z. s., IČO 26550318, se sídlem Hrdinů 140, 460 01 Liberec, na úhradu nákladů na nákup
výjezdového automobilu,
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schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 208/18, kterým se upravují specifické výdajové
ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje ve výši 600.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 600.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 600.000 Kč jako účelová dotace spolku
Vodní a potápěčská záchranná služba, z. s., IČO 26550318, se sídlem Hrdinů 140, 460 01
Liberec, na úhradu nákladů na nákup výjezdového automobilu,
znění smlouvy č. OLP/3716/2018 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu na úhradu
nákladů na nákup výjezdového automobilu, uzavírané mezi Libereckým krajem a spolkem
Vodní a potápěčská záchranná služba, z. s., IČO 26550318, se sídlem Hrdinů 140, 460 01
Liberec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. (10.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/18 – poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 220/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/18 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 1.326.092 Kč a to
1. snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu č. 1.2
Podpora Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v celkové
výši 1.326.092 Kč
2. a současně zavedení, navýšení specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje,
17
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p. č. dle abecedy

rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje v úhrnném objemu do výše 1.326.092 Kč na organizování letních táborů
a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže,
zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů a organizování hasičských
soutěží dospělých, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt do výše
Výstupy projektu

Požadovaná
výše dotace

Název parametru,
hodnota (počet)

Kč

Žadatel
IČ
SHČMS - SDH

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
1 hasičů Bozkov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
2 hasičů Bozkov

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
3 hasičů Bozkov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Bukovina
4 u Čisté
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Česká
5 Lípa

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Česká
6 Lípa
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Česká
7 Lípa
SH ČMS - SDH
8 Čistá u Horek

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
9 hasičů Dalešice

Název
projektu

Popis projektu
(účel projektu)

(Obec,
město)

Bozkov

Letní tábor
SDH Bozkov
62013645 Borečov 2018
Dětská soutěž
o dráčka
Soptíka
62013645 Bozkov 2018

Bozkov

Zajištění
celoroční
činnosti
mládeže SDH
62013645 Bozkov

Bozkov

Bukovina u
Čisté

Česká Lípa

Česká Lípa

Česká Lípa
Čistá u
Horek

Dalešice

62014242 Soptíci v akci
Dětská liga
pro mladé
hasiče - 17.
48282570 ročník
Chceme být
soptíky aneb
celoroční
činnost
mladých
hasičů Česká
48282570 Lípa
O putovní
pohár města
Česká Lípa 48282570 2. ročník

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Uspořádání
dětského tábor - 8
dní

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Uspořádání dětské
hasičské soutěže - l
den
Zajištění zimní
přípravy - hala
Jablonec n.N. trenink - 8, klíč na
hřeby - 2 ks,
kotouče na sanky 3 ks, hřeby do treter
- 100 ks, BOSU
Balance Trainer - 3
ks, medicimbal - 5
ks, švihadla - 15 ks,
zátěžové sáňky
včetně popruhu - l
ks

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

hasičská soutěž dětí
- 1 den

10.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Pořádání soutěže
pro mladé hasiče - l
den

10.000,00

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Činnost mladých
hasičů - 1 rok

10.000,00

pořádání soutěže
pro muže a ženy
akce/den - 1/1

7.500,00

Dětská hasičská
soutěž - 1 akce

10.000,00

Organizování soutěže
dospělých
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Pohár velitele
62013378 2018
Letní
soustředění
kolektivu
mladých
Organizování letních
hasičů SDH
táborů a soustředění
60254891 Dalešice 2018 mladých hasičů
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SH ČMS - Sbor
dobrovolných
10 hasičů Dalešice

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
11 hasičů Dalešice

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
12 hasičů Dětřichov

Dalešice

Noční dětská
soutěž v
požárním
útoku
"Dalešický
60254891 korálek"
První kolo
seriálu
nočních
soutěží v
požárním
útoku FNC
60254891 2018

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Dalešice

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Dětská soutěž - l
akce

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž pro dospělé l akce

7.261,00

Soutěž pro děti ve
střelbě ze
vzduchovky - l den

8.000,00

Dětřichov

Dětská
střelecká
49111884 soutěž

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
13 hasičů Dětřichov

Dětřichov

O pohár
starosty obce
49111884 Dětřichov

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Dlouhý
14 Most

Dlouhý
Most

Dlouhomoste
cký čtyřboj
64039315 2018

15

16

17

18

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Dlouhý
Most
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Krásný
Les
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
Heřmanice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Krásný
Les

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
19 hasičů Frýdštejn
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
20 hasičů Frýdštejn
SH ČMS - Sbor
dobrovoných
21 hasičů Roudný

SH ČMS - Sbor
dobrovoných
22 hasičů Roudný
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
23 hasičů Frýdštejn
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
24 hasičů Nedaříž
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
25 hasičů Chrastava

10.000,00

Realizace hasičské
soutěže dětí a
mládeže

Hasičská soutěž
dospělých - l den
Sady medailí - 180
ks, cena do soutěže
- pizza - 32 ks,
leginy pro požární
sport - 14 ks,
sportovní koš s
klapkou - l ks, pásek
na požární sport - 5
ks

10.000,00

Dlouhý
Most

Pořízení
přívěsného
vozíku pro
64039315 mladé hasiče

Pořízení přívěsného
vozíku pro činnost
mladých hasičů SDH
Dlouhý Most

Přívěsný vozík - l ks

8.600,00

Frýdlant

Letní tábor s
výcvikovým
49111906 programem

Organizování letního
tábora

Letní tábor - 8 dní

Frýdlant

Organizování
Heřmanické
hasičských soutěží
70861773 šedesátkování dětí a mládeže

Frýdlant

Krásnoleský
49111906 víceboj

Frýdštejn

Tábor
mladých
60254939 hasičů

Frýdštejn

Frýdštejn

Frýdštejn

7.500,00

11.200,00

Diplomy 80 - ks,
poháry - 12 ks,
medaile - 12 ks

9.000,00

Organizování
hasičské soutěže dětí
a mládeže

Soutěž pro mladé
hasiče l den

10.000,00

Organizování tábora
mladých hasičů

Tábor mladých
hasičů - 8 dní

16.800,00

Dětská soutěž Organizace hasičské
MH „O hrad
soutěže dětí a
60254939 Frýdštejn“
mládeře

Dětská soutěž MH
"O hrad Frýdštejn" l den

10.000,00

Organizování
hasičských soutěží
64668207 Fire night cup dospělých
Okrsková
soutěž v
požárním
útoku
Organizování
"Okrsku
hasičských soutěží
64668207 Frýdštejn"
dospělých

Ligová soutěž v
požárním útoku
dospělých - l den

7.500,00

Soutěž v požárním
útoku dospělých - l
den

7.500,00

Noční soutěž - 2
dny

7.261,00

Organizování
hasičské soutěže
dospělých

Frýdštejn

60254939 Noční soutěž

Horka u
Staré Paky

Podkrkonošsk Organizování
ý pohár
hasičských soutěží
49296132 mládeže
dětí a mládeže

Dětská hasičská
soutěž - 1 den

10.000,00

Chrastava

Celoroční
činnost
64039188 mladých

Zajištění celoroční
činnosti mladých
hasičů - l rok

10.000,00

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
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hasičů

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Jablonec
26 nad Jizerou

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Jablonec
27 nad Jizerou
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Jablonec
28 nad Jizerou
SH ČMS Okresní sdružení
hasičů Jablonec
29 nad Nisou
SH ČMS Okresní sdružení
hasičů Jablonec
30 nad Nisou
SH ČMS Okresní sdružení
hasičů Jablonec
31 nad Nisou
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
32 hasičů Janův Důl
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
33 hasičů Jeřmanice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
34 hasičů Jeřmanice

hasičů

Jablonec
nad Jizerou

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
15045340 hasičů
Letní
soustředění
mladých
hasičů s
výcvikovým
programem s
požární
15045340 tématikou
Pohár OSH
Semily „O
dráčka
15045340 Soptíka“

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Hasičská soutěž dětí
a mládeže - l den

10.000,00

Jablonec
nad Nisou

V. Jablonecká
hala Mladých
hasičů a IV.
Organizování
Jablonecká
hasičských soutěží
60254572 hala Dorostu dětí a mládeže

Doba trvání akce - 3
dny

40.000,00

Jablonec
nad Nisou

Okresní kolo
hry Plamen a
60254572 Dorost

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Doba trvání akce - 2
dny

25.000,00

Jablonec
nad Nisou

Jablonecká
60254572 hala 2018

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Doba trvání akce - 1
den

40.000,00

Janův Důl

Okrsková
soutěž okrsku
Osečná v
49112147 Janově Dole

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž
dospělých - l den

Jeřmanice

Jeřmanický
64039200 Víceboj

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Hasičská soutěž - l
den

10.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž - l
den

7.500,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž - 2
dny

7.500,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž - l
den

7.500,00

Jablonec
nad Jizerou

Jablonec
nad Jizerou

Zkvalitnění
podmínek činnosti
mladých hasičů

Vysoušeč obuvi - l
ks

10.000,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Letní soustředění 7
dní

9.800,00

7.500,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
35 hasičů Jeřmanice

Jeřmanice

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Lázně
36 Libverda

Lázně
Libverda

Jeřmanická
64039200 Alej
Pohár
starostky
obce
64039200 Jeřmanice
O Pohár
starosty obce
Lázně
Libverda,
49111931 XV. ročník

Liberec

Letní dětský
46744495 tábor

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Letní dětský tábor 15 dní

40.000,00

Liberec

Krajské kolo
mladých
hasičů a
71171452 dorostu

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Soutěž - 3 dny

40.000,00

Liberec

Letní tábor
Mladých
64039366 hasičů

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

doba trvání tábora 8 dní

40.000,00

Liberec

Karlinský H64039366 faktor

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

doba trvání soutěže
- 1 den

10.000,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
37 hasičů Vesec
SH ČMS Krajské sdružení
hasičů
Libereckého
38 kraje
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
39 hasičů Karlinky
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
40 hasičů Karlinky

Jeřmanice
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SH ČMS - Sbor
dobrovolných
41 hasičů Karlinky
SH ČMS Okresní sdružení
42 hasičů Liberec
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
Vratislavice nad
43 Nisou
SH ČMS Krajské sdružení
hasičů
Libereckého
44 kraje
SH ČMS Krajské sdružení
hasičů
Libereckého
45 kraje
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
46 hasičů Machnín
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
47 hasičů Machnín
SH ČMS Okresní sdružení
48 hasičů Liberec
SH ČMS Okresní sdružení
49 hasičů Liberec

Sdružení hasičů
Čech, Moravy a
Slezska - Sbor
dobrovolných
50 hasičů Pilínkov

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
51 hasičů Machnín
Sdružení hasičů
Čech, Moravy a
Slezska - Sbor
dobrovolných
52 hasičů Pilínkov

Liberec

Obvodové
kolo Požární
64039366 hry Plamen
Okresní kolo
mladých
hasičů a
64039145 dorostu

Liberec

Letní tábor
64039242 Junior 2018

Liberec

Liberec

Liberec

Krajské kolo
v požárním
71171452 sportu
Školení
rozhodčích
mládežnickýc
h soutěží a
rozhodčí
požárního
71171452 sportu

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Doba trvání soutěže
- 1 den

10.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Soutěž - 3 dny

25.000,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Letní pobytový
tábor - 8 dní

35.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž - l den

40.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Školení 3 dny

28.000,00

Hasičská soutěž dětí
a mládeže - 1 den

10.000,00

Liberec

Machnínská
65100204 šlápota 2018

Organizování
hasičské soutěže dětí
a mládeže

Liberec

Závod
požárnické
všestrannosti
65100204 2018

Organizování
hasičské soutěže dětí
a mládeže

Hasičská soutěž dětí
a mládeže - 1 den

10.000,00

Liberec

O
Předvánočníh
64039145 o kapra

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž - l den

19.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž - l den

18.000,00

Hasičská soutěž v
požárním útoku
mladých hasičů

Hasičská soutěž
mladých hasičů - 1
den

10.000,00

Liberec

O Pohár
starosty OSH
64039145 Liberec
Hasičská
soutěž v
požárním
útoku
mladých
hasičů Pilínkovský
64039226 plamínek
Pravidelná
sportovní
činnost
kolektivu
mladých
hasičů SDH
65100204 Machnín

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Celoroční činnost
mladých hasičů - 12
měsíců

10.000,00

Liberec

Celoroční
činnost
mladých
64039226 hasičů

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Pořízení
věcných
prostředků
pro práci s
60252189 mládeží

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Liberec

Liberec

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
53 hasičů Maršovice Maršovice
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Zajištění celoroční
činnosti mladých
hasičů - l rok
Přilba na požární
sport - dětská - 4 ks,
Hadice B 75 s
koncovkou - 2 ks,
Hadice C 52 s
koncovkou - 4 ks,
Hadice D 25 s
koncovkou - 6 ks,
Savice se šroubením
1,6 m - l ks, Sedací
úvazek - dětský - 2
ks

10.000,00

10.000,00

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
54 hasičů Martinice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
55 hasičů Martinice

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
56 hasičů Mimoň
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
57 hasičů Mimoň

SHČMS - Sbor
dobrovolných
58 hasičů Nový Bor

SHČMS - Sbor
dobrovolných
59 hasičů Nový Bor
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
60 hasičů Osečná
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
61 hasičů Osečná

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
62 hasičů Bratříkov

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
63 hasičů Bratříkov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
64 hasičů Pertoltice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
65 hasičů Pertoltice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
66 hasičů Poniklá
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
67 hasičů Svijany

Martinice v
Krkonoších

Martinice v
Krkonoších

Mimoň

Mimoň

Nový Bor

Nový Bor

Soustředění
pro malé
hasiče z
Martinic v
15045382 Krkonoších

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Soustředění - 5 dní

10.500,00

Kvalitní
podmínky pro
mladé hasiče
15045382 v Martinicích
Letní
soustředění
mladých
hasičů
Mimoň
63778866 Vižňov 2018

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Nákup nůžkového
pártystanu - l ks

10.000,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Soustředění - doba
trvání akce 11 dní

34.000,00

Mimoňské
šedesátkování
63778866 a stovkování
Organizace
třech
soustředění
mladých
hasičů z
63778441 Nového Boru

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Doba trvání akce - 1
den

10.000,00

Nákup
vybavení pro
mladé hasiče
63778441 Nový Bor
Dětská
„Soutěž o
pohár
70868743 starosty“
Celoroční
činnost
mladých
70868743 hasičů

c) Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

a) Organizování
letních táborů a
soustředění mladých
hasičů

3 soustředění
mladých hasičů - 9
dní
zakoupení terče
nástřikového CTIF
se světelnou
signalizací - 1 ks,
zakoupení
hasičských
pracovních
stejnokrojů - 15 ks,
zakoupení triček 25 ks

15.750,00

10.000,00

Pěnčín

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže
Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů
Organizování
hasičské soutěže dětí
- cílem je
příprava,prověření
Bratříkovský znalostí a dovedností
60254866 víceboj
v požárním sportu
Zkvalitnění
podmínek celoroční
Nákup
činnosti mladých
sportovního
hasičů - zvýšení
vybavení pro bezpečnosti dětí při
dětská
cvičení a soutěžích,
družstva SDH rozvoj pohybových
60254866 Bratříkov
dovedností

Pertoltice

Soutěž
mladých
49111736 hasičů

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Soutěž - 1 den

5.320,00

Pertoltice

Okrsková
49111736 soutěž

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž - 1 den

7.420,00

Osečná

Osečná

Pěnčín

Poniklá

Příšovice

Letní tábor
mladých
15045358 hasičů
Okrsková
soutěž k
výročí 140 let
64039064 SDH Svijany

22

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž pro děti v
požárním sportu - 1
den

10.000,00

Celoroční činnost
mladých hasičů - 10
měsíců

10.000,00

Pořádání soutěže - 1
den, uzlový stojan 1 ks, koberec - 1 ks

10.000,00

Helmy - 12 ks,
hadice - 2 ks, hadice
(pro běh 60 m
překážek) - 1 ks,
překážková dráha 1 sada

10.000,00

Letní tábor mladých
hasičů - 8 dní
Okrsková soutěž
pro dospělé v
požárním útoku a
štafetě - 1 den

16.800,00

7.500,00

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

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

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
68 hasičů Svijany

Příšovice

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
69 hasičů Svijany

Příšovice

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
70 Radimovice

Radimovic
e

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
71 hasičů Lužec

Raspenava

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
72 hasičů Křečovice

Rovensko
pod
Troskami

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Rychnov
73 u Jablonce n.N.
SH ČMS Okresní sdružení
74 hasičů Semily
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
75 hasičů Semily 1
SH ČMS Okresní sdružení
76 hasičů Semily
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
77 hasičů Semily 1
SH ČMS Okresní sdružení
78 hasičů Semily
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
79 hasičů Semily 1

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
80 hasičů Svojkov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Tanvald
81 Šumburk

Hasičská
soutěž
mladých
hasičů
„Svijanský
64039064 Soptík“
Hasičská
soutěž v
požárním
útoku
„Svijanská
64039064 13“
Zimní
soustředění
mladých
hasičů
Albrechtice
46746161 2018
Lužecký
49111728 pohár
MEMORIÁL
JANA
ŠOURKA
soutěž v
požárním
70147141 útoku

Semily

Nákup
plastové
nádrže (kádě)
pro požární
64668215 sport
Okresní kolo
hry Plamen,
soutěže
dorostu a
62012746 ZHV

Semily

Hasičský
tábor SDH
62013777 Semily 1

Rychnov u
Jablonce
n/N

Svojkov

Pohár dráčka
62012746 Soptíka
Pohár OSH
Semily ,,O
dráčka
62013777 Soptíka“
Okresní kolo
soutěže v
požárním
62012746 sportu
Sportovní
dresy pro
SDH Semily
62013777 1
Umožnění
výcviku
mládeže SDH
Svojkov v
požárním
útoku hry
02985900 plamen

Tanvald

Soustředění
mladých
64668282 hasičů

Semily

Semily

Semily

Semily
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Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Soutěž pro děti v
požárním útoku - 1
den

10.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Soutěž pro dospělé
v požárním útoku 1 den

7.500,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Zimní soustředění 5 dnů

7.350,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž
dospělých - 1 den

7.261,00

soutěž v požárním
útoku - 1 den

7.500,00

nákup plastové
nádrže (kádě) pro
požární sport

8.089,00

Organizování
hasičských soutěží
dospělých
Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů (pro
tréninkovou přípravu
a soutěže dětí a
mládeže v poř.
sportu)
Organizování
hasičských soutěží
pro děti a mládež

Hasičská soutěž dětí
a mládeže Plamen 3 dny

25.000,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

hasičský tábor - 9
dní

35.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže

Hasičská soutěž dětí
a mládeže - 7 dní

25.000,00

Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže
Organizování
hasičských soutěží
dospělých
Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Organizování
soustředění mladých
hasičů

Hasičská soutěž
mládeže a dětí - 1
den
Hasičská soutěž
dospělých v
požárním útoku - 1
den
sportovní dres
(kalhoty+triko) - 14
ks
Požární nádrž 1 000
litrů - 1 ks,
nástřiková
proudnice C - 2 ks,
armatury - 2 ks
Realizace
soustředění mladých
hasičů - 8 dnů,
počet dětí, které se
soustředění zúčastní
- 18 dětí

10.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

10.080,00

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Horní
82 Tanvald

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Horní
83 Tanvald

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Tanvald
84 Šumburk
SHČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Velké
85 Hamry I
SHČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Velké
86 Hamry I
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Velké
87 Hamry I

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
88 hasičů Višňová
SH ČMS - sbor
dobrovolných
89 hasičů Višňová
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
90 hasičů Všelibice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
91 hasičů Všelibice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
92 hasičů Všelibice
SH-ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
93 Ploukonice
SH-ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
94 Ploukonice

Tanvald

Tanvald

23. ročník
soutěže O
pohár starosty
města
Tanvaldu 60252464 kategorie dětí
23. ročník
soutěže O
pohár starosty
města
Tanvaldu kategorie
60252464 dospělých

Organizování
hasičských soutěží
dětí

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž dětí
- 1 den

10.000,00

Organizování
celoroční činnosti
mladých hasičů

Hasičská soutěž
dospělých - 1 den
Vzduchová puška
Slavia 631 LUX - 1
ks, spojka pevná
AWG s páčkovou
pojistkou C52 - 2
ks, spojka pevná
AWG s páčkovou
pojistkou B75 - 1
ks, spojka C52 - 4
ks, spojka B75 - 2
ks, sada hadic
Firesport Neon
metráž C 52 - 40 m,
sada hadic Firesport
Neon metráž B 75 20 m, sportovní
přilba Armour - 12
ks

10.000,00

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Realizace letního
tábora - 13 dní

40.000,00

Organizování
hasičské soutěže dětí
a mládeže

Hasičská soutěž dětí
a mládeže - 1 den

10.000,00

7.500,00

Velké
Hamry

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
64668282 hasičů
Letní tábor
mladých
hasičů
43257577 Borečov 2018
Soutěž
mladých
hasičů
Hamrovská
43257577 štafeta

Velké
Hamry

Noční soutěž
v požárním
43257577 útoku

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž
dospělých - 2 dny

7.500,00

Višňová

Soutěž O
Zlatou
povodňovou
lopatu Memoriál Fr.
49111868 Melky st.

Organizování
hasičských soutěží
dospělých

Hasičská soutěž - 1
den

7.500,00

Višňová

Celoroční
činnost
mladých
49111868 hasičů

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Činnost mladých
hasičů - 1 rok

Všelibice

Soustředění
mladých
49112171 hasičů

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů

Soustředění - 5 dnů

5.000,00

Všelibický
49112171 pohár 2018
Celoroční
činnost
mladých
49112171 hasičů

Organizování
hasičských soutěží
dospělých.
Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

1 soutěž

7.500,00

Tanvald
Velké
Hamry

Všelibice

Všelibice

Všeň

Všeň

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
62014048 mládeže
Organizování
hasičských
soutěží
62014048 dospělých
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10.000,00

Celoroční činnost
družstev mládeže 12 měsíců

10.000,00

Organizování
hasičské soutěže dětí
a mládeže

Hasičská soutěž dětí
a mládeže - 1 den

10.000,00

Uspořádání
hasičských soutěží
dospělých

Hasičské soutěže
dospělých - 2 dny

7.500,00

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018
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2.

SH-ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
95 Ploukonice

Všeň

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
62014048 hasičů

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Vysoké
96 nad Jizerou

Vysoké nad
Jizerou

Soustředění
mladých
62012941 hasičů

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
97 hasičů Zdislava

Zdislava

2

3

4

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů
Organizování
hasičských soutěží
dětí a mládeže - dne
22.9.2018 se bude
konat soutěž „TFA
JUNIOR 2018“
(nejtvrdší hasič
TFA JUNIOR přežívá) pro mladé
65100239 2018
hasiče a juniory

Celoroční činnost
družstev mládeže 10 měsíců

10.000,00

Soustředění
mladých hasičů - 20
dětí

9.800,00

1 Soutěž dětí

10.000,00

o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje z důvodu nedodržení věcných a formálních podmínek programu pro přidělení
dotace, na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování
hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých
hasičů a organizování hasičských soutěží dospělých, níže uvedeným žadatelům o dotaci
na projekt

P. č. dle
abecedy
1

Zkvalitnění
podmínek celoroční
činnosti mladých
hasičů

Žadatel
(= sídlo)
SH ČMS Okresní
sdružení
hasičů
Česká Lípa
SH ČMS Sbor
dobrovolný
ch hasičů
Maršovice
SH ČMS Sbor
dobrovolný
ch hasičů
Stráž nad
Nisou
SH ČMS Sbor
dobrovolný
ch hasičů
Stráž nad
Nisou

Právní statut

IČ

Název projektu

Pobočný spolek

63778815

Organizování
hasičských
soutěží dětí a
mládeže

Pobočný spolek

60252189

Dětská hasičská
soutěž
,,FLORIÁNEK“

Pobočný spolek

64039251

Hasičské závody
v běhu na 60m a
100m III. ročník
pro mladé
hasiče a dorost

Pobočný spolek

64039251

Celoroční
činnost mladých
hasičů při SDH
Stráž nad Nisou

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje na organizování letních
táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže,
zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů a organizování hasičských soutěží
dospělých
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. 07. 2018
25

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (11.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18 – zapojení výtěžku
13. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01,
rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 221/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18 – zapojení výtěžku 13. benefičního
plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí
o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 211/18, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje
o celkovou částku 841.000 Kč z výtěžku 13. benefičního plesu hejtmana a současně se
navyšují celkové výdaje kraje o částku 841.000 Kč, z toho v kapitolách
a) 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Neinvestiční dary a neinvestiční transfery,
o celkovou částku 735.500 Kč,
b) 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana, o celkovou částku 105.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru těmto organizacím ve výši
Název
IČO
Sídlo
Výše
finančního
daru
Nemocnice s poliklinikou
Purkyňova 1849, 470 01
27283518
465.166 Kč
Česká Lípa, a.s.
Česká Lípa
Šaldova 337/15, 186 00 Praha
Amelie, z.s.
27052141
135.167 Kč
Karlín
Žižkova 528/6, 470 01 Česká
Nadační fond Ozvěna
02970261
135.167 Kč
Lípa
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

26
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NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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13. (12.) Převod vyřazeného služebního vozidla příspěvkové organizaci Muzeum
Českého ráje v Turnově
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 222/18/ZK
Převod vyřazeného služebního vozidla příspěvkové organizaci Muzeum Českého ráje
v Turnově
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru – služebního motorového vozidla Škoda ROOMSTER TDi Style
1,6, RZ 3L9 6108 v celkové pořizovací ceně 369.250 Kč, mobilní jednotky MJ 2732 VEP
GPS + GSM anténa v celkové pořizovací ceně 7.639 Kč a autorádia Pionner DEH – 1320
v celkové pořizovací ceně 2.916 Kč Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace,
Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit postup dle přijatého usnesení.
Termín: 31. 08. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (13.) Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2017
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Konstatoval, že finanční výbor projednal body č. 7–11, 13–26, 28–29, 32–37, 39–41, 50–53,
55 a) – 55 d), 60–61, 63, 66–67, 69, a doporučil je ke schválení. Body č. 49 a 70 výbor
neschválil, a bude to zdůvodněno při jejich projednávání.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 223/18/ZK
Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
řádnou účetní závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2017
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi Libereckého
kraje protokol o schválení účetní závěrky.
Termín: 15. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (14.) Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Konstatoval, že se jedná o přehledný analytický materiál, který přesně ukazuje, jak Liberecký
kraj hospodaří. Liberecký kraj hospodaří skoro s 10 miliardami Kč, z toho daňové příjmy jsou
2,7 miliardy Kč, na čemž je vidět, kolik peněz se přerozděluje z centrálních orgánů.
Zastupitelstvo rozhoduje o zhruba o 13% financí, které se do kraje dostanou. Podotkl,
že zadlužení kraje klesá, nyní je na 650 milionech Kč. V kapitole 923 je uspořeno poměrně
velké množství peněz, které jsou alokovány na evropské projekty a na projekty, které jsou
kofinancovány, v této chvíli cca 720 milionů Kč. Centra odborného výcviku apod., tuto
částku zřejmě brzy využijí. Když se na začátku roku 2017 schvaloval rozpočet, tak se počítalo
s daňovými příjmy o 450 milionů Kč nižšími, než byly v závěru celého účetního období.
Ing. Jitka Volfová
Reagovala, že kapitola 923 je diskutovaná záležitost, a i když se zdá, že je zde uloženo hodně
peněz, tak každý finanční zdroj má svůj protějšek, tudíž projektů je hodně a už jen tím, že se
teď soutěží za vyšší ceny, než bylo předpokládáno, tak určitě budou tyto finanční prostředky
využity.
Dále poděkovala ekonomickému odboru za tento detailní materiál.
Martin Půta
Upozornil, že se mluví o tom, aby kraj byl připraven na to, že přijde období, kdy evropské
dotace budou menší nebo nebudou. Tudíž kapitola 923 může být pro Liberecký kraj jistou
záchranou. Jiné kraje a města si na předfinancování projektů půjčují peníze, ale Liberecký
kraj má, díky konzervativně nastavené rozpočtové politice, dlouhodobě peníze k dispozici
a umí s nimi hospodařit, tudíž není potřeba si půjčovat peníze ani krátkodobě. O těchto
penězích se stále diskutuje, ale zatím nepřišel čas na to je využít. Nyní se financují COV
a na finance čekají silnice IROP.
Následně také poděkoval za materiál a za nastavení rozpočtu kraje. Nastavená správa
rozpočtu se může zdát až příliš konzervativní vzhledem k těm 450 milionům Kč rozdílu, ale
toto souvisí se změnou rozpočtového určení daní, která se projevila v rozpočtu kraje, a také
s větším výběrem daní, než je růst ekonomiky. Letošní nárůst už není tak velký a rozdělování
v příštím roce nebude tak velkorysé. Rád by pokračoval v tomto rozdělování, protože je lepší
peníze rozdělit na základě hospodářského výsledku.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 224/18/ZK
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok
2017,
schvaluje
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Libereckého kraje za rok 2017, a to bez výhrad
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený Závěrečný účet Libereckého
kraje za rok 2017 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 20. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (15.) Memorandum o využívání bývalého vojenského prostoru „Ralsko“ u Mimoně
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Podotkl, že jako příslušník hasičského záchranného sboru v neplacené záloze, s tímto
návrhem souhlasí, avšak jako starosta má výhrady k tomu, že i po 25 letech je Město Ralsko
stále jen bývalým vojenským prostorem, pro který stát neudělal nic a kraj neudělal o moc víc.
Požaduje, aby Ralsko nebylo dalších 25 let jen výcvikovým prostorem a byl by rád, aby
hasičský záchranný sbor, stejně jako ve smyslu memoranda, upozorňoval Liberecký kraj
na termíny cvičení, a aby totéž projednával i s Městem Ralsko.
Zároveň vznesl dotaz, zda toto memorandum omezí likvidace starých objektů ze strany kraje.
Ing. Jitka Volfová
Odpověděla na otázku tak, že se domnívá, že to likvidaci objektů naopak urychlí. Likvidace
se stane součástí některých cvičení, čímž bude likvidace urychlena a bude efektivnější, i co se
týče finančních prostředků. Požadavek, aby bylo cvičení hlášeno městu, je předjednán
a předpokládá, že všechny složky Integrovaného záchranného sytému a hasičského
záchranného sboru to budou dodržovat. I v minulosti byla spolupráce těchto složek
bezproblémová. Nesouhlasila s tím, že Liberecký kraj pro tuto území nic nedělá, naopak se
snaží práce urychlovat a vycházet vstříc městu.
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Opravil výrok paní náměstkyně. Podotkl, že řekl, že zatím kraj nic moc neudělal, a ne že nic
nedělá.
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Martin Půta
Konstatoval, že když kraj přebíral tento majetek, tak nebyla žádná vize, co s ním. To se ale
v průběhu změnilo. Důležitá je práce na koncepci a dlouhodobé vizi. Souhlasil s tím, že se to
neobejde bez Města Ralsko a že je potřeba s Městem Ralsko diskutovat. Je jisté, že to bude
stát další peníze, ale věří, že se podaří přesvědčit odpovědné osoby na ministerstvech, aby se
pro bývalé vojenské újezdy a prostory vytvořila samostatná obálka v rámci evropských fondů,
ze které by šlo čerpat nejen na demolice, ale i na budování infrastruktury, bez které bude
využití prostor složité a problematické.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Podpořil pana hejtmana a paní náměstkyni. Situace ve městě je stále složitá i po tak dlouhé
době. Domnívá se, že peníze, které jsou poskytovány, jsou úměrné rozpočtu Libereckého
kraje. Samozřejmě ale není možné financovat vše najednou. Materiál byl předložen
zastupitelstvu především proto, že je možné zlikvidovat některé stavby, které jsou v majetku
Libereckého kraje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 225/18/ZK
Memorandum o využívání bývalého vojenského prostoru „Ralsko“ u Mimoně
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
návrh Memoranda o využívání bývalého vojenského prostoru „Ralsko“ u Mimoně
č.j. OLP/2836/2018 mezi Libereckým krajem, Krajskou správou silnic Libereckého kraje,
p.o., se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec,
IČO 70946078 a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem
Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III, které deklaruje umožnění odborných příprav
a taktických cvičení, příp. prověřovacích cvičení Hasičského záchranného sboru České
republiky a jednotek požární ochrany, příp. společných výcviků složek integrovaného
záchranného systému, v bývalém vojenském prostoru „Ralsko“ u Mimoně
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

17. (16.) Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 226/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
a) koupi p.p.č. 1026/4 o výměře 113 m2, zahrada a p.p.č. 1026/12 o výměře 63 m2,
zahrada, vše nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec
nad Nisou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, ve vlastnictví
ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO 01312774, za účelem zcelení oplocených pozemků, za kupní cenu ve výši
137.650 Kč, která byla stanovena na základě vypracovaných znaleckých posudků
č. 10137-137(1)-2018 a č. 10137-137(2)-2018 ze strany Státního pozemkového úřadu,
b) svěření takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Dětskému domovu, Jablonec
nad Nisou, Pasecká 20, příspěvkové organizaci, Pasecká 2590/20, 466 02 Jablonec
nad Nisou, IČO 60252774, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

18. (17.) Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/063)
2.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/036)
3.
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/037)
4.
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/077)
5.
pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí (FAMA 2018/03/002)
6.
pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/091)
7.
pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/081)
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 227/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/063)
2.
pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/036)
3.
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/037)
4.
pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy (FAMA 2018/02/077)
5.
pozemku v k.ú. Janovice v Podještědí (FAMA 2018/03/002)
6.
pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/091)
7.
pozemku v k.ú. Antonínov (FAMA 2018/03/081)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.

a)

2.

a)

3.

4.

koupi p.p.č. 115/7 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaným na listu vlastnictví č. 267
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od manželů
oba bytem
za celkovou kupní cenu ve výši 1.850 Kč (slovy: jeden tisíc osm 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) 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,
koupi p.p.č. 1843/2 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaným na listu vlastnictví č. 179
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od manželů
oba bytem
za celkovou kupní cenu ve výši 700 Kč (slovy: sedm set 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
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
a) koupi
- p.p.č. 157/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 157/4 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných na listu
vlastnictví č. 20 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, od spoluvlastníků
podíl
o velikosti 3/4 představující částku 750 Kč (slovy: sedm set padesát korun českých)
z kupní ceny,
podíl o velikosti 1/4
představující částku 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) z kupní ceny,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc
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
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
a) koupi
- p.p.č. 297/2 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 297/3 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 297/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných
na listu vlastnictví č. 30 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, od manželů
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oba bytem
za celkovou kupní cenu ve výši 2.400 Kč (slovy:
dva tisíce čtyři sta 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
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
5.

a)

6.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
a) koupi části p.p.č. 2356/6 o výměře 2 m2, nově označené jako p.p.č. 2356/9, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 334-16135/2016 , 54916135/2016 ze dne 20. 12. 2016, v katastrálním území Antonínov, obci Josefův Důl,
evidovaným na listu vlastnictví č. 522 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za celkovou kupní cenu ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých), kupní cena
nebude refundována, jedná se o investiční stavbu „Silnice III/29022 Josefův Důl“,

7.

koupi p.p.č. 139/2 o výměře 39 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Janovice v Podještědí, obci Janovice v Podještědí, evidovaným na listu vlastnictví
č. 46 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
od spoluvlastníků
podíl
o velikosti 1/2 představující částku 975 Kč (slovy: devět set sedmdesát pět korun
českých) z kupní ceny,
podíl
o velikosti 1/2 představující částku 975 Kč (slovy: devět set sedmdesát pět korun
českých) z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
1.950 Kč (slovy: jeden tisíc devět set padesát korun českých), kupní cena nebude
refundována, jedná se o investiční stavbu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí,
havárie opěrné zdi“,

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
a) koupi části p.p.č. 2336 o výměře 7 m2, nově označené jako p.p.č. 2336/2, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 335-229/2016 ze dne
28. 11. 2016, v katastrálním území Antonínov, obci Josefův Důl, evidovaným
na listu vlastnictví č. 255 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/2 představující částku 175 Kč (slovy: sto sedmdesát pět
korun českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti
1/2 představující částku 175 Kč (slovy: sto sedmdesát pět korun českých)z kupní
ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 350 Kč (slovy: tři sta
padesát korun českých), kupní cena nebude refundována, jedná se o investiční stavbu
„Silnice III/29022 Josefův Důl“
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b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (18.) Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 228/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Mšeno nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej p.p.č. 718 o výměře 914 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v části obce Mšeno nad Nisou, č.p. 118, obč. vyb., p.p.č. 719 o výměře 370 m2, ostatní
plocha, manipulační plocha, nacházejících se v k.ú. Mšeno Nad Nisou, obci Jablonec
nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 6831 u Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, včetně všech součástí, vybavení a příslušenství, společnosti Gärtner s.r.o., se
sídlem Na Roli 4927/51, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 27339645, 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
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

20. (19.) Majetkoprávní operace – prodeje
1.
pozemku v k.ú. Raspenava
2.
pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 229/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodeje
1.
pozemku v k.ú. Raspenava
2.
pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p.p.č. 27/1 o výměře 79 m2, nově označené jako p.p.č. 27/48, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1703-17112/2017 ze dne
5. 1. 2018, nacházející se v k.ú. Raspenava, obec Raspenava, a evidované na listu
vlastnictví č. 681 u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
za kupní cenu ve výši 7.900 Kč (slovy: sedm tisíc devět set korun českých),
předmětná část pozemku navazuje na pozemek žadatelky,
2.

prodej části p.p.č. 245/4 o výměře 308 m2, nově označené jako p.p.č. 245/52, ostatní
plocha, způsob využití dráha, vymezené geometrickým plánem č. 64-177/2017 ze dne
4. 12. 2017, nacházející se v k.ú. Ploužnice pod Táborem, obec Lomnice nad Popelkou,
a evidované na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního pracoviště Semily, státní
organizaci Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1382/01/18 ze dne 2. 2. 2018 ve výši 88.400 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc čtyři sta
korun českých), na pozemku je umístěno těleso železniční trati v úseku Mladá Boleslav –
Stará Paka
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

21. (20.) Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k.ú. Benešov u Semil
2.
pozemků v k.ú. Česká Lípa
3.
pozemku v k.ú. Roztoky u Jilemnice
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 230/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k.ú. Benešov u Semil
2.
pozemků v k.ú. Česká Lípa
3.
pozemku v k.ú. Roztoky u Jilemnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí koupi části p.p.č. 2143/1 o předpokládané výměře 128 m2, lesní pozemek,
nacházející se v k.ú. Benešov u Semil, obci Benešov u Semil, evidované na listu
vlastnictví č. 777 u Katastrálního pracoviště Semily, od spoluvlastníků
(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2)
a
(spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč (slovy: jedno
sto padesát korun českých) za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/292
Benešov u Semil – křižovatka I/14“, a za splnění podmínky týkající se vybudování
zdi na pozemku včetně zábradlí, cena nebude refundována,

2.

3.

b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
a) budoucí koupi části p.p.č. 784/1 o předpokládané výměře 1 m2, ostatní plocha,
způsob využití manipulační plocha, části p.p.č. 784/4 o předpokládané výměře
14 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, a části p.p.č. 785
o předpokládané výměře 77 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v k.ú.
Česká Lípa, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví č. 5392
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za
vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých) za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/262 Dobranov – Česká
Lípa, rekonstrukce silnice“, cena nebude refundována,
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, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
a) budoucí koupi části st.p.č. 98/5 o předpokládané výměře 72 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, způsob využití zbořeniště, části st.p.č. 98/6 o předpokládané výměře 5 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, a části p.p.č. 262/2
o předpokládané výměře 2 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k.ú. Roztoky
u Jilemnice, obci Roztoky u Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 355
u Katastrálního pracoviště Semily, od spoluvlastníků
(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2) a
(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
300 Kč (slovy: tři sta korun českých) za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice
III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice“, cena nebude refundována,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
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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
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (21.) Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k.ú. Nový Bor
2.
pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru
3.
pozemku v k.ú. Brniště
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 231/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k.ú. Nový Bor
2.
pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru
3.
pozemku v k.ú. Brniště
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování části p.p.č. 181/1 o výměře 14 m2, nově označené jako p.p.č. 181/4, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 22702/2018 ze dne 11. 2. 2018, nacházející se v k.ú. Nový Bor, obci Nový Bor, a evidované
na listu vlastnictví č. 3592 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Nový Bor, se
sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO 00260771, hodnota daru dle účetní evidence
činí 1.400 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta korun českých), na pozemku provedeny
stavební úpravy v rámci rekonstrukce nám. Míru – III. etapa,
2. darování p.p.č. 832/5 o výměře 106 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 832/6 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 832/7 o výměře 129 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č.
832/8 o výměře 42 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 832/9 o výměře
79 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 832/10 o výměře 2 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 832/11 o výměře 2 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1049/2 o výměře 20 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p.p.č. 1049/3 o výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p.p.č. 1643/2 o výměře 583 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p.p.č. 1643/3 o výměře 37 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
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plocha, p.p.č. 1643/4 o výměře 261 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č.
1643/5 o výměře 33 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1643/6
o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1643/7 o výměře 27
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1643/8 o výměře 23 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1643/9 o výměře 233 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1643/10 o výměře 183 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1643/11 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p.p.č. 1794/2 o výměře 103 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p.p.č. 1794/3 o výměře 47 m2, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, nacházejících se v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obci Nový Bor,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 2322 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu
Nový Bor, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČO 00260771, hodnota daru dle
účetní evidence činí 136.850 Kč (slovy: sto třicet šest tisíc osm set padesát korun
českých), jedná se o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem a zároveň i o pozemky
za chodníkem - zbývající části - krajnice,
3. darování p.p.č. 1599/46 o výměře 71 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Brniště, obci Brniště, a evidované na listu vlastnictví č. 353
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Brniště, se sídlem Brniště 102, 471 29
Brniště, IČO 00260401, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.420 Kč (slovy: jeden
tisíc čtyři sta dvacet korun českých), pozemek oddělen v rámci výstavby chodníku, jedná
se o zatravněnou plochu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (22.) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje –
k pozemku v k.ú. Semily
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 232/18/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje – k pozemku
v k.ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p.p.č. 1209
o výměře 2623 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející se v k.ú.
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Semily, obci Semily, a evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního pracoviště
Semily, ve vlastnictví města Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (23.) Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Daliměřice
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Martin Půta
Doplnil, že tím se zajistí, ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, pozemky
pro budoucí výstavbu společné základny Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, vedle silnice směrem na Železný Brod tak, aby tyto
složky byly schopné ihned vyjet na hlavní silnici. Vyřeší se tím současné stanoviště
hasičského záchranného sboru a neideální stanoviště zdravotnické záchranné služby. Jedná se
ale o výhled od budoucna. Bylo by možné na projekt využít dotační peníze.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 233/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Daliměřice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p.p.č. 851/1 o výměře 10572 m2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště
a rekreační plocha, nacházející se v k.ú. Daliměřice a obci Turnov, evidovaným na listu
vlastnictví č. 5553 u Katastrálního pracoviště Semily, společně s ČR – Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec III –
Jeřáb, IČO 70888744, do spoluvlastnictví, a to každý ideálním spoluvlastnickým podílem
ve výši 1/2, a to každý za kupní cenu ve výši 1/2 stanovené znaleckým posudkem
č. 1602-01/2017 ze dne 17. 1. 2017, vypracovaným Ing. Jitkou Faktorovou, resp.
za kupní cenu ve výši 1.586.595 Kč (slovy: jeden milión pět set osmdesát šest tisíc pět
set devadesát pět korun českých), od
b) svěření ideálního spoluvlastnického podílu nemovité věci k hospodaření Zdravotnické
záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5,
460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 46744991, 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
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HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (24.) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Libchava
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 234/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Libchava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod části p.p.č. 463 označené jako díl „a“ o výměře 74 m2, sloučené
do p.p.č. 454/2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a části p.p.č. 463 označené jako díl
„b“ o výměře 10 m2, sloučené do p.p.č. 480, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 522-36/2009 ze dne 15. 2. 2010, nacházejících se
v k.ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 211
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, hodnota daru
dle znaleckého posudku č. 1798-05/2017 ze dne 24. 9. 2017 činí 9.080 Kč (slovy: devět
tisíc osmdesát korun českých), pozemky trvale dotčeny v rámci stavby "Rekonstrukce
mostu ev.č. 262-007 ve Stružnici přes trať ČD Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa",
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
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (25.) Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Semil
(FAMA 2018/04/077)
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 235/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Semil
(FAMA 2018/04/077)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi části p.p.č. 1954/26 o předpokládané výměře 135 m2, ostatní plocha,
silnice, části p.p.č. 1954/30 o předpokládané výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice,
a části p.p.č. 1954/43 o předpokládané výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, vše
v katastrálním území Roztoky u Semil, v obci Roztoky u Semil, evidovaných na listu
vlastnictví č. 35 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od spoluvlastníků
(spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/2) a
(spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč za m2,
po dokončení stavební akce „Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice, rekonstrukce
silnice“, cena nebude refundována,
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, 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
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (26.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18 – úpravy v kapitole 917 05 –
Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018 formou dodatků ke smlouvám OLP/979/2018,
OLP992/2019, OLP/982/2018
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 236/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého
kraje na rok 2018 formou dodatků ke smlouvám OLP/979/2018, OLP992/2019,
OLP/982/2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 300.000,00 Kč, a to
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
Advaita, z. ú. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 – ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 200.000 Kč,
c)

navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
Most k naději, z. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 - neinvestiční
transfery spolkům ve výši 50.000 Kč,
d) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
Maják o. p. s. – dofinancování protidrogových služeb na rok 2018 – neinvestiční
transfery obecně prospěšným organizacím ve výši 50.000 Kč,
rozhoduje
1) o navýšení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2018 v režimu služby obecného
hospodářského zájmu
a)

příjemci Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
ve výši 200.000 Kč, z toho na
-Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 75.000 Kč,
-Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 75.000 Kč,
-Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 50.000 Kč;
b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 50.000,- Kč na Kontaktní centra pod číslem registrace
3801846 ve výši 50.000 Kč,
2) o navýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na dofinancování
protidrogových služeb pro rok 2018 příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8,
460 14, Liberec 14, IČ 62695487, ve výši 50.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím
závazným výstupem projektu je realizace 100 preventivních programů, podíl dotace
z celkových způsobilých výdajů činí po dofinancování 10,9%,
schvaluje
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/979/2018 o poskytnutí dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem
a organizací ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591,
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/979/2018 o poskytnutí dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem
a organizací Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137,
c)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/992/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 91705 mezi Libereckým krajem a organizací
MAJÁK o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487
a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
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b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.
Termín: 16. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (27.) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb
v roce 2019
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 237/18/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb
v roce 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, požadavek kraje v krajské Žádosti o dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu, v rámci řádného kola dotačního řízení MPSV pro kraje na podporu sociálních
služeb v roce 2019, včetně příloh
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit odeslání požadavku kraje v krajské Žádosti o dotaci
ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2019, včetně příloh, prostřednictvím
počítačového programu (softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje pro podávání žádostí
o dotace krajským úřadům Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (28.) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního
řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok
2019, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování
a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
sociálních služeb (předfinancování) na rok 2019
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál. Poděkoval sociálnímu a ekonomickému oboru, jelikož je to
poprvé, co se podařilo vypsat tento dotační fond s velkým předstihem.
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Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 238/18/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2019,
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb
(předfinancování) na rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2019, financovaného z rozpočtu
Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
10.000.000 Kč,
2) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu sociálních služeb (předfinancování) na rok 2019
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji
(předfinancování) na rok 2019 z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidel pro poskytování
a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb
(předfinancování) na rok 2019, na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 09. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (29.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2310/2018 – oprava
názvu druhu sociální služby
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál. Následně požádal o úpravu názvu bodu č. 29 po projednání.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 239/18/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2310/2018 – oprava názvu
druhu sociální služby
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2310/2018, uzavřené mezi
Libereckým krajem a Experance, z.s., se sídlem Větrná 1831/12, 470 01 Česká Lípa,
IČO 04919670
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2310/2018 Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana,
k podpisu.
Termín: 20. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (30.) Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních
služeb Libereckého kraje na období 2018–2020
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Podotkl, že se jedná o přehledný materiál, který překládá informace o tom, co se v rámci
sociálních služeb financuje. Je zde popsán i rozsah financí.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 240/18/ZK
Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních
Libereckého kraje na období 2018–2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních
Libereckého kraje na období 2018–2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních
Libereckého kraje na období 2018–2020 na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

45

0

NEHLASOVAL: 0

služeb

služeb

zaslat
služeb

VÝSLEDEK: byl přijat
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32. (31.) Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Jedličkův ústav, příspěvková
organizace rezortu sociálních věcí, zvýšení hodnoty staveb o technické zhodnocení –
„Rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení“
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál. Následně požádal o úpravu názvu bodu č. 31 po projednání.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 241/18/ZK
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Jedličkův ústav, příspěvková
organizace rezortu sociálních věcí, zvýšení hodnoty staveb o technické zhodnocení –
„Rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, kde
se zvyšuje hodnota staveb o technické zhodnocení „Rekonstrukce koupelny a sociálního
zařízení“ v budově č. p. 920, v k.ú. Liberec
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení uvedené přílohy č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (32.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 – snížení výdajů kapitoly
914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, podpora projektů zaměřených na volnočasové
aktivity seniorů
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 242/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 – snížení výdajů kapitoly 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, podpora projektů zaměřených na volnočasové aktivity seniorů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 054800,
Volnočasové aktivity seniorů LK, o částku 48.000 Kč,
2. a) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580027,
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace, o částku 25.000
Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580028,
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, o částku
23.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 20. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (33.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18 – Snížení výdajů kapitoly
920 05 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 –
Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů
v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 243/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 920 14 –
Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů
v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, u akce
č. 0590710000 „Rozvojové záměry příspěvkových organizací“ o částku 7.000.000 Kč,
2.

3.

zavádí se nový dílčí ukazatel v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních
věcí, akce č. 0590761508 Služby sociální péče TEREZA – nákup pozemku
pro transformaci zařízení v celkové výši 1.300.000 Kč,
navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku o celkovou výši 4.350.000 Kč, a to na
a) akci č. 0590611510 DD Rokytnice n. J. – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu
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v celkové výši 150.000 Kč,
b) akci č. 1491081508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování projektové
dokumentace pro transformaci zařízení v celkové výši 1.500.000 Kč,
c)

akci č. 1491091521 Domov a Centrum aktivity – zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu nového objektu v celkové výši 1.500.000 Kč,
d) akci č. 0590741514 DD Vratislavice n. N. – evakuační výtah venkovní v celkové
výši 500.000 Kč,
e) akci č. 0550161512 Jablonecké Paseky – výměna výtahů za odpovídající normám
v celkové výši 700.000 Kč,
4.

navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odboru sociálních věcí o částku 1.350.000 Kč, a to na
a) akci č. 05500651508 Služby sociální péče TEREZA – zpracování investičního
záměru pro transformaci zařízení v celkové výši 350.000 Kč,
b) akci č. 05500661521 Domov a Centrum aktivity – zpracování investičního záměru
pro výstavbu nového objektu v celkové výši 350.000 Kč,
c) akci č. 05500671502 CIPS LK – investiční záměr na zhodnocení technického stavu
budovy – Česká Lípa (fasáda, elektroinstalace, hydroizolace) v celkové výši
300.000 Kč,
d) akci č. 05500681514 Domov důchodců Vratislavice nad Nisou – investiční záměr
na půdní nástavbu v celkové výši 350.000 Kč

a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (34.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/18 – úprava kapitoly 926 09 –
Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK
v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 – Podpora ozdravných
a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 –
Podpora preventivních a léčebných projektů
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Bc. Stanislav Mackovík
V zastoupení předsedy Výboru zdravotnictví konstatoval, že všechny body, které budou
ze zdravotnictví projednány, výbor projednal a doporučil je zastupitelstvu ke schválení.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 244/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 199/18 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační
fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti
podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních
pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora
preventivních a léčebných projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši 1.911.885 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a) úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 1.125.395 Kč
- snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 1.085.915 Kč,
- zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 1.125.395 Kč,
b) úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
v úhrnném objemu 786.490 Kč
- snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 634.338 Kč,
- zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 786.490 Kč,
c)

úprava výdajů v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném
objemu 191.632 Kč
- snížení nespecifikované rezervy podprogramu 9.3 o částku 191.632 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 1.125.395 Kč, níže
uvedeným příjemcům na projekt ve výši
Příjemce/IČ/
Právní forma

1

ARCUS Společnost
onkologických
pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
Spolek

Adresa

Oblačná
450/1, Liberec
V-Kristiánov,
460 05
Liberec

Název projektu

Zlepšení života
onkologických
pacientůrekondiční
ozdravný pobyt
Sezimovo Ústí

Dotace do
výše v Kč

Podíl
na celk.
způsobi
lých
výdajíc
h

29.700

15,84

49

Závazné
parametry
projektu
počet účastníků
projektu /
počet osob /
45, počet dní /
dny / 6

Účel
projektu

Rekondičn
í ozdravný
pobyt se
uskuteční
v Hotelu
MAS v
Sezimově
Ústí v
termínu od
9.6. do
15.6.2018
pro 45
pacientů.
Projekt je
určen pro
pacienty
se
zhoubným
nádorový
m

Termín
zahájení/ukon
čení projektu
1. 2. 2018 / 16.
10. 2018
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onemocně
ním, kteří
prodělali
léčbu a
jsou
nadále v
ambulantn
í péči.

2

ARCUS Společnost
onkologických
pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
Spolek

Oblačná
450/1, Liberec
V-Kristiánov,
460 05
Liberec

Rekondiční
ozdravný pobyt
Harrachovzlepšení života
onkologických
pacientů

27.500

24,22

počet
pobytových
dnů / dny / 10,
počet účastníků
/ osoby / 25

3

Asociace
rodičů a přátel
zdravotně
postižených
dětí v ČR, z. s.
Klub Liberec /
46747354 /
Pobočný
spolek

Seniorů 1209,
Liberec XXXVratislavice
nad Nisou,
463 11
Liberec

Letní ozdravný
tábor pro ZTP/P
klienty

56.840

17,96

Počet
zdravotně
postižených
klientů / osoba
/ 28, Doprovod
ZTP/P / osoba
/ 14, Délka
pobytu / den /
14

50

Rekondičn
í ozdravný
pobyt se
uskuteční
v Hotelu
INN v
Harrachov
ěv
termínu od
10.9. do
20.9.2018
pro 25
pacientů.
Projekt je
určen pro
pacienty
se
zhoubným
nádorový
m
onemocně
ním, kteří
prodělali
léčbu a
jsou
nadále v
ambulantn
í péči.
Pobyt se
bude konat
v
rekreační
m
středisku
Líchovy.
Je určen
prioritně
pro osoby
se ZTP/P s
tělesným a
duševním
postižením
. Asistence
klientů je
zajištěna
kvalitním
personále
m bez
nároku na
fin.
ohodnocen
í.

1. 2. 2018 / 30.
11. 2018

1. 4. 2018 / 30.
9. 2018
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4

Asociace
rodičů a přátel
zdravotně
postižených
dětí v ČR, z.s.
Klub Jablonec
nad Nisou /
60253177 /
Pobočný
spolek

Budovatelů
3271/19, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
pobyt těžce
zdravotně
postižených dětí
a mládeže

40.950

18,98

účastníci
ZTP/P / osoba
/ 15, počet
pobytových
dnů / den / 14,
doprovody
ZTP/P / osoba
/ 15

Ozdravný
pobyt pro
těžce
zdravotně
postižené
děti a
mládež s
programe
m
odpovídají
cím jejich
věkové
struktuře.

10. 1. 2018 /
31. 10. 2018

5

Dětská
sportovně
ozdravná
společnost
Bělásek z.s. /
22760962 /
spolek

Zelná 184/7,
460 01
Liberec XIRůžodol I

Dětský
ozdravný tábor v
Bílém Potoce
2018

70.000

17,50

počet dětí / dítě
/ 80, počet
pobytových
dnů / den / 14

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

6

DIANA
spolek rodičů
a přátel
zdravotně
postižených /
60253231 /
Spolek

Rýnovická
3079/66, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
pobyt DIANA Poslův mlýn

15.925

27,32

počet ZTP
účastníků /
osoba / 13,
počet dní / den
/ 7, počet ZTP
doprovodů /
osoba / 13

Realizace
letního
tábora pro
alergiky a
astmatiky
školního
věku.
Cílem
akce je
zapojit
tyto
onemocně
ním
handicapo
vané děti
do
kolektivu
vrstevníků
, do
sportovníc
ha
společensk
ých
aktivit.
Jedná se o
každoročn
í setkání
zdravotně
postiženýc
h a jejich
rodičů a
jejich
přátel.
Pobyt se
zaměřuje
na
rehabilitač
ní cvičení
a
aktivizaci
dětí a
mládeže v
době
prázdnin.

51

20. 2. 2018 /
31. 8. 2018
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7

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
Příspěvková
organizace

Podhorská
946/49, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Letní tábor s
denní
docházkou pro
děti, mládež a
dospělé se
zdravotním
postižením

9.240

27,00

počet účastníků
ZP projektu /
osoba / 14,
počet
pobytových
dnů / den / 4,
počet
doprovodů
ZTP/P / osoba
/8

8

Jablonecký
spolek
onkologických
pacientů
JAKOP /
43256911 /
Spolek

Emilie
Floriánové
1736/8 , 466
01 Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
pobyt v
Karlových
Varech

46.000

27,27

počet účastníků
pobytu / osoba
/ 40, počet dní
pobytu / den /
10

9

Jablonecký
spolek
onkologických
pacientů
JAKOP /
43256911 /
Spolek

Emilie
Floriánové
1736/8 , 466
01 Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
pobyt v
Poděbradech

30.800

26,25

10

Národní ústav
pro autismus,
z.ú. /
26623064 /
Ústav

Brunnerova
1011/3, Řepy,
163 00 Praha

XVI. ročník
rekondičních a
edukačních
pobytů se
zdravotním
programem pro
děti a mladé lidi
s poruchou
autistického
spektra

11.130

11,38

52

Účelem
projektu je
realizace
10.
ročníku
příměstské
ho tábora
pro
handicapo
vané z
Liberecké
ho kraje.
Program
bude
denně od 8
do 15
hodin:
canisterapi
e,
muzikoter
apie,
ergoterapi
e, výlety,
hry.
Zajištění
obědů,
dostatku
doprovodů
,
zdravotníh
o dohledu.
Realizace
rekondiční
ho pobytu
pro členy
organizace
JAKOP.

1. 5. 2018 / 30.
9. 2018

počet účastníků
pobytu / osoba
/ 40, počet dní
pobytu / den /
7

Realizace
rekondiční
ho pobytu
pro členy
organizace
JAKOP.

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

počet účastníků
s PAS z
Libereckého
kraje / osoby /
10

Rekondičn
í pobyty
jsou
zaměřeny
na
sociální,
zdravotní
rehabilitac
i a edukaci
dětí s
poruchami
autistickéh
o spektra
(PAS). V
13
turnusech
se pobytů
zúčastní
cca 100
osob s

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018
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autismem,
z toho 10
osob z
Liberecké
ho kraje,
což
pomůže
také jejich
rodinám.
12

OBZOR
Liberec, z.s. /
26642808 /
Spolek

Na Pískovně
669/48,
Liberec XIVRuprechtice,
460 14
Liberec

Ozdravný a
rekondiční
pobyt 2018

10.830

8,56

délka pobytu /
den / 6, počet
účastníků ZP /
osoba / 11,
počet
doprovodů
ZTP/P / osoba
/ 9, / /

13

Podkrkonošsk
á společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s. /
49294555 /
Spolek

Nádražní 213,
513 01
Podmoklice,
Semily

NA ŽALÝ S
MIKULÁŠEM
V ROCE 2018

5.470

19,32

počet účastníků
se ZP / osob /
17, počet
doprovodů /
osob / 13,
počet
pobytových
dnů / dnů / 2

14

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever Liberec
z.s. /
46744398 /
Spolek

Buď fit seniorJanské Lázně

23.100

20,11

počet účastníků
projektu /
osoby / 30,
počet
pobytových dní
/ dny / 7

Oblačná
450/1, Liberec
V-Kristiánov ,
460 05
Liberec

53

Účelem
projektu je
realizace
ozdravnéh
oa
rehabilitač
ního
pobytu.
Pro letošní
pobyt byl
zvolen
bezbar.
objekt
spolku
Exodus v
obci
Třemošná
u Plzně́ ,
který jsme
v
minulosti
již
navštívili.
26. roč.
víkendové
ho setkání
rodin se
ZP dětmi.
Cílem je
rekondice
dětí i
pečujících
osob.
Saunování
, masáže,
cvičení,
klimaterap
ie.
Program
společný i
dělený,
celovíkend
ová hra
pro zdravé
i ZP děti.
Pro rodiče
k dispozici
odborníci.
Rekondičn
í ozdravný
pobyt je
pobytem
členů
zdravotně
postiženýc
h Sever
Liberec,
všichni
jsou v
důchodové
m věku.
Pobyt
začíná od
5.5.do
12.5.2018

1. 5. 2018 / 30.
11. 2018

1. 6. 2018 / 31.
12. 2018

10. 1. 2018 /
12. 10. 2018
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v
Penzionu
SOLAFIDE v
Janských
Lázních.

15

Regionální
spolek
zdravotně
postižených
NISA /
69388334 /
Spolek

Na Pískovně
654/18,
Liberec XIVRuprechtice,
460 14
Liberec

Ozdravný a
rekondiční
pobyt pro
zdravotně
postižené
klienty

22.000

30,00

počet účastníků
/ osoba / 40,
počet dní
pobytu / den /
5

16

Senioři České
republiky, z.
s., Krajská
organizace
Libereckého
kraje /
22762841 /
Pobočný
spolek

Široká 179/38,
Liberec IINové Město,
460 01
Liberec

PRO NAŠE
ZDRAVÍ

23.100

15,03

počet účastníků
pobytu / osoba
/ 42, počet dní /
den / 5

17

Senioři České
republiky, z.
s., Základní
organizace
Nový Bor /
75118203 /
Pobočný
spolek

Žižkova 159,
Arnultovice,
473 01 Nový
Bor

Rekondiční
pobyt pro členy
ZO Nový Bor v
Klatovech

38.500

19,23

počet účastníků
pobytu / osoba
/ 50, počet
pobytových
dnů / dny / 7

54

Jedná se o
ozdravný a
rekondiční
pobyt pro
zdravotně
postižené
klienty v
Ústeckém
kraji
Projekt
nabízí
možnost
společnéh
o pobytu
pro osoby
se
zdravotní
m
znevýhodn
ěním a
osobám ve
vyšším
věku,
převážně
osamělým,
které
potřebují
podporu.
Společně
strávený
týden s
edukačním
programe
ma
přiměřený
mi
pohybový
mi
aktivitami.
Wellness
hotel
Centrál
Klatovyubytování
s
polopenzí.
Pobyt s
přáteli,
poznávání
historie
kraje,
zlepšení
fyzické
kondice denní
cvičení,
bazén se
slanou
vodou a

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

26. 8. 2018 /
31. 8. 2018

1. 1. 2018 / 30.
6. 2018

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018
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protiproud
em,
masážní
lavice,
sauny,
cvičební
stroje,
nabídka
procedur,
bowling,
turistika,
výlety.

18

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
České
republiky,
zapsaný
spolek
(Oblastní
odbočka
Jablonec nad
Nisou) /
65399447 /
Spolek

Krakovská
1695/21, Nové
Město (Praha
1), 110 00
Praha

OZDRAVNÝ
POBYT LÁZNĚ
KUNDRATICE
2018

15.700

20,60

počet účastníků
/ osoba / 7,
počet dnů
pobytu / den /
7, počet
účastníků /
osoba / 7,
počet dnů
pobytu / den /
13

Realizace
ozdravnéh
o pobytu
pro těžce
zdravotně
postižené
klienty.

1. 1. 2018 / 30.
8. 2018

19

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
České
republiky,
zapsaný
spolek
(Oblastní
odbočka
Semily) /
65399447 /
Spolek
Spolek
zdravotně
postižených
z.s. /
26608596 /
Spolek

Krakovská
1695/21, Nové
Město (Praha
1), 110 00
Praha

Ozdravný
lázeňský pobyt

8.700

11,31

počet účastníků
/ osoba / 12,
počet dnů / den
/ 10

8. 5. 2018 / 18.
5. 2018

Kořenov č.p.
906, 468 49
Kořenov

Rekondiční
ozdravný pobyt
pro zdravotně
postižené
občany

40.250

17,50

počet účastníků
projektu / osob
/ 50, počet
pobytových
dnů / den / 7

Pomoc
zrakově
postižený
m
zlepšovat
kvalitu
života a
podpora
jejich
integrace
do
společnost
i.
Realizace
rekondiční
ho
projektu se
zaměření
m na
zlepšení
pohybové
ho
aparátu,
celkové
fyzické
kondice,
upevnění
pohybový
ch návyků
a
ukázkami
cvičení.

20

55

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018
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Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrodsk
a / 26608022
/ Spolek

Příčná 350,
468 22
Železný Brod

Chorvatsko
Tučepi 2018

24.480

16,99

počet účastníků
projektu /
osoby / 36,
počet
pobytových
dnů / den / 7

22

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrodsk
a / 26608022
/ Spolek

Příčná 350,
468 22

Rekondiční
pobyt Mariánské
Lázně

24.480

22,89

počet účastníků
projektu /
osoby / 48,
počet
pobytových
dnů / den / 6

23

Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek Česká
Lípa /
48282138 /
Pobočný
spolek

Na Svahu
2645, 470 06
Česká Lípa

Edukační
preventivní
pobyt

24.255

28,00

počet účastníků
/ osoba / 33,
počet dnů / dny
/7

56

Rekondičn
í pobyt pro
zdravotně
postižené
a seniory,
pro
zlepšení
zdravotníh
o stavu
alergiků,
astmatiků
a
imobilních
členů,
včetně
doprovodu
spolku.
Součástí
pobytu
bude i
vyškolená
zdravotnic
e.
Rekondičn
í pobyt pro
zdravotně
postižené
a seniory v
Mariánský
ch Lázních

1. 1. 2018 / 30.
9. 2018

Rekondičn
í pobyt pro
diabetiky
za
doprovodu
lékaře a
zdravotní
sestrypřednášky,
cvičení,
správná
výživa

1. 1. 2018 / 31.
7. 2018

1. 1. 2018 / 30.
9. 2018
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Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
Pobočný
spolek

Mříčná č.p.
37, 512 04
Mříčná

Rekondiční
pobyt 2018

13.230

18,86

účastník /
osoba / 18,
pobytový den /
den / 7

25

Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek
Lomnice nad
Popelkou /
62014854 /
Pobočný
spolek

Libštát č.p.
319, 512 03
Libštát

Rekondiční
pobyt diabetiků
Lomnice nad
Popelkou

24.150

22,20

počet účastníků
pobytu / osoby
/ 30, počet dnů
pobytu / dny /
7

26

Svaz diabetiků
ČR, územní
organizace
Liberec,
pobočný
spolek /
71193316 /
Pobočný
spolek

Zlatá ulička
229, Proseč
nad Nisou ,
468 04
Jablonec nad
Nisou

Rekondiční a
edukační pobyt
pro diabetiky

15.435

14,93

počet účastníků
REP / osoba /
21, počet dnů
pobytu / den /
7

57

Místem
rekondiční
ho pobytu
jsou
Janské
Lázně v
termínu
11.8. až
18.8.
Ubytování
v Hotelu
Astoria,
procedury,
cvičení a
edukaci
zajišťuje
Rehabilita
ce JL s.r.o.
Cílem
projektu je
zlepšená
kvalita
života
diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita,
edukační
činnost
pod
vedením
zdravotní
sestry dipl.
diabetolož
ky,
seznámení
s nemocí,
s
vedlejšími
problémy
nemoci.
Získání
nových
poznatků
při léčbě
diabetu.
Zlepšení
tělesné i
duševní
kondice
osob
zdravotně
postiženýc
h
onemocně
ním
diabetes
mellitus
(cukrovka)
, získání
vhodných
návyků
jako je
pravidelný
přiměřený
pohyb a
dietní
strava a
edukace o
předcháze
ní dalších
zdravotníc
h
komplikac
í.

1. 2. 2018 / 15.
9. 2018

1. 5. 2018 / 15.
10. 2018

1. 1. 2018 / 12.
10. 2018
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27

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR ,
z.s.základní
organizace
Nový Bor /
72754184 /
Pobočný
spolek

Boženy
Němcové 585,
473 01 Nový
Bor

Ozdravný pobyt
v Jetřichovicích

19.800

28,13

počet účastníků
projektu /
osoba / 30,
počet
pobytových
dnů / den / 6

Napomáha
t udržet
zdravotní
a
psychický
stav
zdravotně
postiženýc
h.

1. 1. 2018 /
9. 6. 2018

28

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
Pobočný
spolek

Zahradní
415/10, 460
01 Liberec XIRůžodol I

Rekondiční
pobyt zdravotně
postižených v
Sezimově Ústí

33.000

15,43

počet dnů / den
/ 6, počet osob
/ osoba / 50

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

29

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
Pobočný
spolek

Zahradní
415/10, 460
01 Liberec XIRůžodol I

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Jetřichovicích

22.050

32,00

Počet osob /
osoba / 30,
Počet dnů / den
/7

Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy)
. Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m stavem.
Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy)
. Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m stavem.

58

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018
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Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
Pobočný
spolek

Zahradní
415/10, 460
01 Liberec XIRůžodol I

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Horní Rokytnici

30.800

24,63

počet dnů / den
/ 7, počet osob
/ osoba / 40

31

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
Pobočný
spolek

Zahradní
415/10, 460
01 Liberec XIRůžodol I

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených ve
Sloupu v
Čechách

23.100

29,95

Počet osob /
osoba / 30,
Počet dnů / den
/7

59

Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy)
. Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem.
Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy)
. Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem.

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018
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Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Hrádek nad
Nisou /
65100697 /
Pobočný
spolek

Komenského
605, 463 34
Hrádek nad
Nisou

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Podhájské

33.075

17,50

počet dnů / den
/ 7, počet osob
/ osoba / 45

33

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
Pobočný
spolek

Zahradní
415/10, 460
01 Liberec XIRůžodol I

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Poděbradech

22.050

29,38

počet dnů / den
/ 7, počet osob
/ osoba / 30

34

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
Pobočný
spolek

Zahradní
415/10, 460
01 Liberec XIRůžodol I

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených
v Piešťanech
(SR)

28.000

22,44

počet dnů / den
/ 7, počet osob
/ osoba / 40

60

Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem,
onemocně
ním
diabetem,
kardiovask
ulárními a
pohybový
mi
nemocemi.
Ozdravný
pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
postiženýc
h.
Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy)
. Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem.
Podpora
aktivit
směřujícíc
h ke
zlepšení
kvality
života
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018
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35

Svaz tělesně
postižených v
České
republice z. s.
místní
organizace č.3
Jablonec nad
Nisou /
71152563 /

Emilie
Floriánové
1736/8, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Rekondiční a
ozdravný pobyt
se zdravotním
programem
Podhajská 2018
SR

36.000

14,80

počet ZP
účastníků /
osoba / 40,
počet dní
pobytu / den /
12

36

Svaz tělesně
postižených v
České
republice z. s.
místní
organizace č.3
Jablonec nad
Nisou /
71152563 /
Pobočný
spolek

Emilie
Floriánové
1736/8, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Rekondiční
ozdravný pobyt
Františkovy
Lázně 2018

29.700

12,05

počet ZP
účastníků /
osob / 45,
počet dní
pobytu / den /
6

61

m stavem,
nebo
znevýhodn
ěných
skupin
občanů
(pobytové
programy)
. Pobyt a
program
má vliv na
zvýšení
aktivity
osob s
dlouhodob
ě
nepříznivý
m
zdravotní
m stavem.
Pobyt je
pořádán
pro tělesně
postižené s
onemocně
ním
pohybové
ho
aparátu,
páteře,
reumatism
em. Cílem
je zlepšení
zdravotníh
o stavu,
rozpohybo
vání a
uvolnění
zejména
prohřátím
v termální
vodě a
rehabilitač
ním
cvičením
pod
odborným
dohledem.
Pobyt je
pořádán
pro tělesně
postižené s
onemocně
ním
pohybové
ho aparátu
s
rehabilitač
ním
cvičením,
12
lázeňským
i
procedura
mi dle
konzultace
s lékařem.
Cílem je
zlepšení
zdravotníh
o stavu,
rozpohybo
vání a
posílení
duševní

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018
svěžesti
osamělých
.

37

Svaz tělesně
postižených v
České
republice z. s.
okresní
organizace
Jablonec nad
Nisou /
60253509 /
Pobočný
spolek

Na Vršku
3921/2, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Zdravý životní
styl - Slatinice u
Olomouce

41.580

28,35

počet ZP
účastníků
pobytu / osoba
/ 54, počet dní
pobytu / den /
7

38

Svaz tělesně
postižených v
České
republice z. s.
okresní
organizace
Jablonec nad
Nisou /
60253509 /
Pobočný
spolek

Na Vršku
3921/2, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Zdravý životní
styl - Poděbrady

30.800

25,00

počet ZP
účastníků
pobytu / osoba
/ 39, počet
doprovodů /
osoba / 2,
počet dní
pobytu / den /
7

39

Tělovýchovná
jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou /
22843868 /
Spolek

Nemocniční
4446/15, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulární
mi chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
soustředění

9.570

20,08

počet účastníků
/ osoba / 29,
počet dní
pobytu / den /
3

40

TJ Kardio z.s.
Liberec /
46744576 /
Spolek

Husova 21/13,
Liberec I-Staré
Město, 460 01
Liberec

Letní kondiční
tábor kardiaků
2018

26.460

12,08

počet účastníků
/ osoba / 45,
počet
pobytových dní
/ den / 6

62

Realizace
rekondiční
ho pobytu
se
záměrem
poskytnou
t
zdravotně
postižený
m
občanům
pobyt v
kolektivu,
zvýšit
mobilitu a
sebedůvěr
u.
Realizace
rekondiční
ho pobytu
se
záměrem
poskytnou
t
zdravotně
postižený
m
občanům
pobyt v
kolektivu,
zvýšit
mobilitu a
sebedůvěr
u.
Tělovýcho
vná
činnost
pro
rekondici
postiženýc
h
kardiovask
ulárními
chorobami
a
nemocemi
pohybové
ho ústrojí rekondiční
soustředěn
í.
Základním
účelem
projektu je
zvýšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků.
V zásadě
je pobyt
věnován
pěší i
cyklo

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

19. 2. 2018 / 1.
11. 2018
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41

TJ Kardio z.s.
Liberec /
46744576 /
Spolek

Husova 21/13,
Liberec I-Staré
Město, 460 01
Liberec

Podzimní
turistický sraz
kardiaků 2018

28.350

14,18

počet účastníků
/ osoba / 45,
počet
pobytových dní
/ den / 6

42

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
Pobočný
spolek

Rumburských
hrdinů 860,
Arnultovice,
473 01 Nový
Bor

Ozdravný
rekondiční
rehabilitační
pobyt pro
nemocné s RS /
rozstroušená
mozkomíšní
skleróza
Multiplex / jarní

12.740

19,69

počet ZP
účastníků /
osoba / 13,
počet
doprovodů /
osoba / 4,
početní dní /
den / 7

63

turistice a
edukačním
programů
m z oblasti
záchrany
života při
kardiovask
ulární
příhodě.
Zátěž je
organizov
aná ve
dvoufázov
ém
režimu.
Základním
účelem
projektu je
zvýšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků.
V zásadě
je pobyt
věnován
pěší i
cyklo
turistice a
edukačním
programů
m z oblasti
záchrany
života při
kardiovask
ulární
příhodě.
Zátěž je
organizov
aná ve
dvoufázov
ém
režimu.
Ozdravný
rekondiční
rehabilitač
ní pobyt je
zaměřen
na
zlepšení
zdravotníh
oa
psychické
ho stavu
účastníků členů
organizace
. Odborný
lékař MUDr.J.
Machande
rová,
odborný
program je
schválen
MUDr.
Evou
Havrdovo
u, Csc. z
Prahy.

19. 2. 2018 / 1.
11. 2018

2. 1. 2018 / 19.
5. 2018
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Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
Pobočný
spolek

Rumburských
hrdinů 860,
Arnultovice,
473 01 Nový
Bor

Ozdravný
rekondiční
rehabilitační
pobyt pro
nemocné s RS /
rozstroušená
mozkomíšní
skleróza
Multiplex /
podzimní

12.740

19,69

počet ZP
účastníků /
osoba / 13,
počet
doprovodů /
osoba / 4,
početní dní /
den / 7

44

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
Pobočný
spolek

Pasecká
4228/23, 466
02 Jablonec
nad Nisou

Rekondice s
hiporehabilitační
m programem

9.000

16,71

počet ZP
účastníků
pobytu / osoba
/ 12, počet dnů
pobytu / den /
6, počet
doprovodů /
osoba / 2

45

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
Pobočný
spolek

Americká
761/54,
Liberec IIIJeřáb, 460 07
Liberec

Jarní rekondiční
pobyt

12.705

23,07

účastníci /
počet osob /
17, počet dnů /
den / 7

64

Ozdravný
rekondiční
rehabilitač
ní pobyt je
zaměřen
na
zlepšení
zdravotníh
oa
psychické
ho stavu
účastníků členů
organizace
. Odborný
lékař MUDr.J.
Machande
rová,
odborný
program je
schválen
MUDr.
Evou
Havrdovo
u, Csc. z
Prahy.
Realizace
rekondiční
ho pobytu
pro
stabilizaci
psychiky,
rovnováhy
,
posilování
páteře,
svalů i
nervů
postiženýc
h
roztroušen
ou
sklerozou
a pro
zlepšení
celkového
zdravotníh
o stavu.
Rekondičn
í pobyt má
umožnit
lidem s RS
osvojit si
techniky
relaxačníh
o cvičení.
Odborný
program
zajišťují
dva bloky
cvičení
denně,
odbornou
přednášku,
konzultaci
s lékařem
či
lektorem,
arteterapii
a jiné
volnočaso
vé
aktivity.

5. 1. 2018 / 15.
9. 2018

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

2. 1. 2018 / 29.
12. 2018
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Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
Pobočný
spolek

Americká
761/54,
Liberec IIIJeřáb, 460 07
Liberec

Podzimní
rekondiční
pobyt

12.110

23,07

účastníci /
počet osob /
17, doba trvání
/ den / 7

Rekondičn
í pobyt má
umožnit
lidem s RS
osvojit si
techniky
relaxačníh
o cvičení.
Odborný
program
zajišťují
dva bloky
cvičení
denně,
odbornou
přednášku,
konzultaci
s lékařem
či
lektorem,
arteterapii
a jiné
volnočaso
vé
aktivity.

1. 1. 2018 / 31.
12. 2018

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 786.490 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši
Příjemce/IČ/
Právní
forma

Adresa

Název projektu

Dotace
do výše v
Kč

Podíl na
celk.
Závazné
způsobil parametry
ých
projektu
výdajích

1

Amelie, z.s. ,
27052141,
Spolek

Šaldova
337/15,
Karlín, 186 00
Praha

Centrum Amelie
Liberec

36.750

15,24

2

Celia-život
bez lepku
o.p.s. ,
27048861,
Obecně
prospěšná
společnost

Nová Ves č.p.
198, 463 31
Nová Ves

Aktivity
směřující ke
zlepšení života
lidí s celiakií

32.500

70,00

65

zajištění
psychosociáln
í podpory /
měsíc / 9 ,
počet klientů
v odborných
službách /
osoba / 30,
počet
kontaktů s
klienty /
osoba/ 263
pravidelné
edukační a
poradenské
akce pro
celiaky a
jejich rodiny /
počet / 13 ,
aktualizace a
tisk
edukačních
brožur / počet
/ 390, účast
na konferenci
vč. aktivního
vystoupení /
počet/ 1,
kurzy vaření
/ počet / 1,
účast na
akcích k
edukaci
veřejnosti /
počet / 3

Účel
projektu

Termín
zahájení/uko
nčení
projektu

Zajištění
psychosociáln
í podpory
dospělým
onkologicky
nemocným a
jejich blízkým
v Libereckém
kraji v roce
2018.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

Účelem
projektu je
pomoc lidem
s celiakií a
jejich
rodinám,
např. formou
pořádání
edukačních
akcí, besed,
poradenství,
podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018
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3

Celia-život
bez lepku
o.p.s. ,
27048861,
Obecně
prospěšná
společnost

Nová Ves č.p.
198, 463 31
Nová Ves

Webové stránky
o problematice
celiakie a
bezlepkové diety

26.950

70,00

4

Centrum
Mateřídouška
, z.s. ,
26626357,
Spolek

P. Bezruče
387 , 463 62
Hejnice

Zdravý úsměv

11.000

49,38

5

Centrum péče
o děti a
rodinu, z.s. ,
01249622,
Spolek

Internacionální
1225/19,
Suchdol, 165
00 Praha 6

Bezpečné dětství
- u vody bez
nehody

22.050

70,00

66

odborné
články / počet
/6,
aktualizace
stránek pro
zahraniční
návštěvníky
LK / počet /
1, recepty /
počet/ 6,
videorecepty /
počet / 3,
informace z
proběhlých
akcí / počet /
3,
zprovoznění
poradny na
webu / počet /
1
seminář přednáška /
akce / 7 ,
zapojené
organizace /
počet / 3

Preventivní
akce v LK /
počet / 1 ,
Proškolení
dospělí
aktivní účastí
na workshopu
/ počet / 23,
Proškolené
děti aktivní
účastí na
workshopu /
počet/ 45,
Edukační
materiály (hry
a didaktické
pomůcky pro
děti, brožury
pro rodiče) /
počet / 135,
Oslovení v
kontaktní
kampani –
vysvětlení
zásad
bezpečného
chování u
vody/ve vodě,
předání
informačního
letáku / počet

Účelem
projektu je
pomoc lidem
s celiakií a
jejich
rodinám,
např. formou
pořádání
edukačních
akcí, besed,
poradenství,
podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

Cílem je
realizovat
preventivní,
zdravotně
podpůrný
program v
organizacích
Lbc kraje s
cílem zlepšení
a fixace
správných
orálně
hygienických
návyků a
dosáhnout u
cílové
skupiny
vědomostí
odpovídajícíc
h věku o
zubních
nemocech a
možnostech
prevence.
Projekt je
zaměřen na
prevenci
tonutí a úrazů
ve vodním
prostředí a
osvětu při
poskytování
první pomoci.
Cílem je
informovat
veřejnost jak
se bezpečně
chovat u vody
a ve vodě, jak
předcházet
krizovým
situacím a jak
je řešit.

1. 1. 2018 /
30. 11. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

==================================================================
/ 45, Oslovení
v letákové
kampani –
distribuce
informačních
letáků během
a akcí a na
bazénech a v
aquaparcích v
LK / počet /
450,
Distribuce
plakátů
Desatera
bezpečného
pobytu u
vody a
bazénu k
instalaci na
bazénech a v
aquaparcích v
LK / počet /
45

6

Centrum pro
rodinu Náruč,
z.ú. ,
70155097,
Ústav

Skálova 540,
511 01 Turnov

ZDRAVÁ
RODINA 2018

32.500

67

49,75

Kurz rozvoje
pohybových
dovedností /
Počet kurzů
za týden /
počet týdnů /
3/18 , Kurz
podpory
vývoje řeči /
Počet kurzů
za týden /
počet týdnů /
1/18, Besedy
a kurzy: Péče
o děti,
zdravotní
gramotnost,
Zdravý
životní styl /
Počet kurzů a
besed/ 12,
Poradenství /
Počet hodin
poradenství /
78, Zdravotní
cvičení pro
dospělé /
Počet kurzů
za týden /
počet týdnů /
2/20, Podpora
rodin s dětmi
s PAS a
specifickými
potřebami /
Počet setkání
/ 5, Podpora
rodin s
celiakií /
Počet setkání
/ 3 , Podpora
rodin s dětmi
s DM 1. typu
/ Počet
setkání / 5

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdrav. stavu a
zvyšování
kvality života
obyvatelstva
Libereckého
kraje.
Program
zaměřený na
rodiny s
malými dětmi,
především 0-6
let s důrazem
na edukaci,
prevenci a
podporu rodin
s dětmi se
zdrav.
obtížemi.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018
7

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 49,
příspěvková
organizace,
75122294,
Příspěvková
organizace

Podhorská
946/49, 466 01
Jablonec nad
Nisou

Výživa a pohyb
zábavou i
klíčem ke zdraví

8.250

50,00

počet
účastníků /
osoba / 44 ,
počet akcí /
akce / 3

8

FOKUS
Liberec o.p.s.
, 46749411,
Obecně
prospěšná
společnost

Nezvalova
662/18,
Liberec XVStarý Harcov,
460 15 Liberec

Svépomocný
klub duševně
nemocných

14.300

69,84

počet
účastníků
projektu /
počet osob /
23 , počet
setkání klubu
/ počet
setkání / 46

9

Jezdecký klub
Elite, z.s. ,
22756931,
Spolek

Vitanovice
č.ev. 4, 463 45
Pěnčín

Hiporehabilitace
pro děti a
mládež 2018

32.500

41,67

pronájem
koně / počet
hodin / 146 ,
mzdové
náklady /
počet hodin /
293,
materiální
vybavení /
počet ks/ 1

10

Klub pro
zdraví
obyvatel
Liberecka z.s.
, 68974833,
Spolek

Na Mlýnku
712 , 460 01
Liberec XIIStaré
Pavlovice

Preventivní
skupinové
cvičení
chronických
pacientů v
Jedličkově
ústavu

32.625

30,00

cvičební
jednotka /
hodina / 72 ,
počet osob /
osoba / 38

11

Klub pro
zdraví
obyvatel
Liberecka z.s.
, 68974833,
Spolek

Na Mlýnku
712 , 460 01
Liberec XIIStaré
Pavlovice

Preventivní
skupinové
cvičení pacientů
s Bechtěrevovou
chorobou

24.300

30,00

cvičební
jednotka /
hodina / 72 ,
počet osob /
osoba / 23

68

Účelem
projektu je
zvyšování
kvality života
a zdravotního
stavu obyvatel
Libereckého
kraje formou
cyklu akcí
zaměřených
na zdravý
životní styl,
správné
stravování a
pohybové
aktivity.
Program: akce
na stravování,
sportovní
aktivity.
„MYKLUB
Liberec“ je
rekondiční
klub
zdravotně
postižených,
tj. doplňková
služba Fokusu
Liberec.
Zajištění
pokračování v
úspěšném
projektu z
roku 2017 tzn.
zpřístupnění
hiporehabilita
ce jako účinné
rehabilitační
metody, která
má široké
využití u dětí
a mládeže s
fyzickým i
mentálním
handicapem.
Udržení resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního
stavu pacientů
se zdravotním
znevýhodnění
m. Použitím
adekvátních
rehabilitačníc
h pomůcek a
metodik
docílit
stabilizace
jejich
pohybových
možností,
zlepšení
celkového
zdravotního
stavu a
sociálních
vazeb.
Udržení resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního
stavu osob s
Bechtěrevovo
u chorobou.

1. 3. 2018 /
31. 12. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

2. 1. 2018 /
28. 12. 2018

2. 1. 2018 /
28. 12. 2018
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12

Komunitní
středisko
KONTAKT
Liberec,
příspěvková
organizace ,
27336751,
Příspěvková
organizace

Palachova
504/7, 460 01
Liberec 1 Staré Město

Podpora
pravidelného
sportování
libereckých
seniorů

7.200

52,63

trénink v
kuželkách /
počet hodin /
9 , turnaj v
kuželkách Turnaj tří
měst o pohár
Kontaktu /
počet
účastníků /
27, Turnaj v
kuželkách Liberecká
kuželka /
počet
účastníků/ 23

13

Občanské
sdružení
D.R.A.K. z.s.,
26636328,
Spolek

Oblačná
450/1, Liberec
V-Kristiánov,
460 05 Liberec

Mezinárodní
výstava
kompenzačních
pomůcek Wels
Rakousko 2018

5.000

25,00

počet
účastníků ZP
/ osoby / 5 ,
Počet
účastníků
pečující
osoby / počet
/ 5, počet
pobytových
dnů / den/ 1

14

Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Jablonec nad
Nisou,
00426083,
Pobočný
spolek

Uhelná 991/5,
466 01
Jablonec nad
Nisou

VZDĚLÁVÁM
E, ANEB
PRVNÍ POMOC
PRO
KAŽDÉHO

27.500

42,74

Počet
účastníků
vzdělávání v
první pomocidospělí /
osoba / 193 ,
Počet
účastníků
vzdělávání
první pomoci
- děti (MŠ,
ZŠ, SŠ) /
osoba / 825

69

Použitím
adekvátních
rehab.
pomůcek a
metodik
docílit
stabilizace
hybnosti
páteře a
oddálit její
kostnatění.
Zlepšení
celkového
zdrav. stavu,
svalové síly.
Pronájmem
kuželny
jednou
měsíčně,
umožní
Kontakt
libereckým
seniorům
pravidelné
tréninky
sportu, který
je pro ně
vhodný. Dále
pořádá 2
turnaje v
rámci kterých
mohou senioři
poměřit své
schopnosti s
dalšími.
Jedním z nich
je i turnaj
meziměstský.
Účelem
projektu je
získání
informací o
možnostech
kompenzace
zdravotního
postižení
pomocí
pomůcek a
jejich využití.
Dále je to
edukace
pečujících
osob v oblasti
péče v
domácím
prostředí.
První pomoc
je jen jedna a
jedním z
našich poslání
je šíření
osvěty první
pomoci v co
nejširším
měřítku.
Výuka PP
není jen o
znalostech, je
to prevence
nežádoucího
chování, jsou
to morální
hodnoty, je to
sblížení
komunity.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

1. 3. 2018 /
30. 6. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018
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Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Jablonec nad
Nisou,
00426083,
Pobočný
spolek

Uhelná 991/5,
466 01
Jablonec nad
Nisou

POMÁHÁME,
ANEB POMOC
MÁME V
ŽILÁCH!
Sociální doprava
ČČK,
pohotovostní
služba ČČK k
tísňové péči,
bezpříspěvkové
dárcovství krve

37.500

29,63

Počet
najetých km v
rámci sociální
dopravy ČČK
/ km / 6000 ,
Počet klientů
sociální
dopravy ČČK
a
pohotovostní
služby ČČK /
osoba / 135,
Počet dárců
krve
(prvodárci + s
nárokem na
ocenění) /
osoba/ 150

16

Podkrkonošsk
á společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s. ,
49294555,
Spolek

Nádražní 213,
Podmoklice,
513 01 Semily

Prevence na
Semilsku

8.250

50,00

počet aktivit /
aktivita / 3 ,
počet dnů /
den / 5, počet
oslovených
žáků / žák/
193, počet
zapojených
škol / škola /
3

17

Regionální
spolek
zdravotně
postižených
NISA,
69388334,
Spolek

Na Pískovně
654/18,
Liberec XIVRuprechtice,
460 14 Liberec

Preventivní a
léčebné projekty
Regionálního
spolku
zdravotně
postižených
NISA

15.750

29,58

počet výletů /
výlet / 15 ,
počet členů /
člen / 75

18

Sdružení
TULIPAN,
z.s.,
26672472,
Spolek

Sokolská
113/8, Liberec
I-Staré Město,
460 01 Liberec

Sami sobě III.

32.435

45,57

Přímo
podpořené
osoby / osoba
/ 10 ,
Osvědčení o
účasti na
odborném
kurzu / kus /
6

70

Sociální
doprava a
pohotovostní
služba jsou
projekty
návazné na
soc. sl., řešící
hraniční
situace
klientů, kteří
potřebují
pomoc (ani
sociální, ani
zdravotní něco mezi) a
dárcovství
krve je plošný
projekt
hledání nové,
mladé,
zodpovědné
dárce krve.
Projekt
zahrnuje
aktivity z
ročního plánu
komise
prevence
určeného
školám ORP
Semily.
Zařazené
aktivity
naplňují
charakter
zdravotnické
prevence
(zdravý
způsob života,
prevence
zneužívání,
prevence
kouření a ost.
závislostí, boj
proti AIDS).
Podpora
zdravého
životního
stylu a
prevence
stárnutí.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

Příprava
osobních
asistentů a
vedoucích
pracovníků na
výkon jejich
zaměstnání v
oblasti
zdravotně
postižených.
Výběr školení
a navazujících

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018
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kurzů dle
potřeb OZP.
Supeervize
pro
zaměstnance.

19

Sdružení
TULIPAN,
z.s.,
26672472,
Spolek

Sokolská
113/8, Liberec
I-Staré Město,
460 01 Liberec

Sociálně a
kulturně
terapeutické
aktivity jako
prostředek
podpory
duševního
zdraví osob s
duševním
onemocněním
II.

32.435

46,33

Přímo
podpořené
osoby / osoba
/ 20

20

Senior fitnes
z. s. ,
22724770,
Spolek

Uralská 770/6,
Bubeneč, 160
00 Praha 6

Den pro zdraví
se Senior fitnes Liberec

18.000

59,26

Uskutečněné
akce / akce / 1
, Turnaj
fotbalu v
chůzi / turnaj
/ 1, Počet
účastníků /
osoba/ 36,
Nordic
walking
pochod /
pochod / 1

21

Senior fitnes
z. s. ,
22724770,
Spolek

Uralská 770/6,
Bubeneč, 160
00 Praha 6

Senioři
Libereckého
kraje v pohybu

27.500

36,05

22

Svaz
diabetiků ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice ,
49295179,
Pobočný
spolek

Mříčná č.p.
37, 512 04
Mříčná

Péče o dolní
končetiny 2018
a prevence
vzniku
komplikací

11.960

40,00

71

Hlavním
cílem je
podpora
aktivit, které
napomáhají
ke zlepšení
zdravotního
stavu
zdravotně
hendikepovan
ých ozdravné
terapie
(arteterapie,
muzikoterapie
,
hipoterapie,...)
a návštěva
kulturních
akcí.
Účelem
projektu je
realizace
osvětové
sportovně
společenské
akce pro
seniory v
Liberci.

1. 3. 2018 /
31. 12. 2018

Počet
účastníků
cvičení /
osoba / 55 ,
Počet
cvičebních
skupin /
skupina / 3

Účelem
projektu je
zajistit
pravidelné
pohybové
aktivity pro
seniory
Libereckého
kraje.

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

vzdělávání
formou
přednášky /
hodina / 2 ,
odborné
ošetření
nohou /
procedura /
62

Pokračující
pomoc
členům při
péči o zdraví
a
minimalizaci
komplikací
způsobených
diabetem.
Součástí je
péče o dolní
končetiny s
příspěvkem
členům na
pedikúry,

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

2. 4. 2018 /
30. 9. 2018
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pořádání
přednášek a
organizace
dalších
fyzických
aktivit - pěší
výlety,
plavání.

23

Svaz
diabetiků ČR,
územní
organizace
Liberec,
pobočný
spolek,
71193316,
Pobočný
spolek

Zlatá ulička
229, Proseč
nad Nisou,
468 04
Jablonec nad
Nisou

Zdravý životní
styl diabetiků

7.500

28,57

edukace /rok
/ osoba / 150 ,
cvičení,
turistika /rok
/ osoba / 150,
plavání /rok /
osoba/ 8,
pedikura /rok
/ osoba / 11,
masáže /rok /
osoba / 90

24

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
České
republice, z.
s., 00674443,
Spolek

Karlínské
náměstí 59/12,
Karlín, 186 00
Praha

Rozchodíme
CIVILKY v
Libereckém
kraji 2018

20.160

70,00

Pochod s
holemi
Nordic
walking /
Počet
pochodů / 1 ,
Zdravotní
přednáška /
Počet
přednášek / 1

25

Svítání, z.s. ,
68974990,
Spolek

Kadlická 20,
Liberec XVINový Harcov,
460 15 Liberec

Hiporehabilitace
pro děti se
zdravotním
znevýhodněním
2018

33.750

13,04

podpořené
osoby klienti / osoba
/ 60 ,
hiporehabilita
ční lekce /
lekce / 1088

72

Zdravým
životním
stylem
předcházet
dalším
zdravotním
komplikacím
diabetu, získat
správné
návyky jako
je pravidelný
přiměřený
pohyb, dietní
strava a
edukace o
DM. Cílem je
zlepšení
tělesného i
duševního
zdraví osob
postižených
cukrovkou.
V rámci
projektu
proběhne
pochod s
holemi Nordic
walking s
doprovodným
programem
pro osoby s
civilizačním
onemocněním
, seniory i
veřejnost, s
účastí
minimálně 30
osob.
Pravidelné
celoroční
služby
hiporehabilita
ce na podporu
fyzických,
mentálních a
sociálních
schopností a
dovedností
dětí se
zdravotním
znevýhodnění
m.
Rehabilitační
aktivity
s využitím
koní ke
zlepšení
zdravotního
stavu dětí
převážně
s onemocnění
m CNS.

1. 1. 2018 /
21. 12. 2018

1. 3. 2018 /
31. 8. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018
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Tělocvičná
jednota Sokol
Liberec 1 ,
44224745,
Pobočný
spolek

Voroněžská
144/20, 460 01
Liberec I-Staré
Město

Ve zdravém těle
zdravý duch!

11.275

27,37

počet
cvičebních
hodin /
hodina / 70

27

Tělovýchovná
jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou ,
22843868,
Spolek

Nemocniční
4446/15, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulární
mi chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika, plavání
a jednodenní
pobyty v lázních

16.500

63,83

počet
účastníků /
osoba / 12

28

Tělovýchovná
jednota
KARDIO z.s.
Jablonec nad
Nisou ,
22843868,
Spolek

Nemocniční
4446/15, 466
01 Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulární
mi chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení v
tělocvičně a
fitness

8.250

62,50

počet
účastníků /
osoba / 8

29

TJ Kardio z.s.
Liberec ,
46744576,
Spolek

Husova 21/13,
Liberec I-Staré
Město, 460 01
Liberec

Celoroční
činnost oddílu
volejbalu 2018

14.300

34,88

počet dní
treningu / den
/ 60 , počet
účastníků /
osoba / 14

30

TJ Kardio z.s.
Liberec ,
46744576,
Spolek

Husova 21/13,
Liberec I-Staré
Město, 460 01
Liberec

Celoroční
plavání kardiaků
2018

27.500

28,95

počet dní
plavání / den /
70 , počet
plavců /
osoba / 60

73

Cílem je
zajistit
pravidelné
cvičební
aktivity s
důrazem na
zásady
zdravotní
tělesné
výchovy. Tím
preventivně
působíme
proti výskytu
onemocnění.
Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulá
rními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních.
Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulá
rními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení v
tělocvičně a
fitness.
Účelem
projektu je
zvýšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků. V
TJ Kardio
pracuje oddíl
volejbalu od r.
2003. Členové
jsou vesměs
výkonní
sportovci,
kteří vlivem
postižení
„museli
zvolnit
tempo“, ale
chtějí
sportovat dál.
Účelem
projektu je
zvýšení
fyzické
kondice
účastníků. TJ
Kardio
organizuje
plavání členů
již od r. 1981.
Realizace se

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

3. 1. 2018 /
12. 12. 2018

3. 1. 2018 /
12. 12. 2018
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31

Tyfloservis,
o.p.s. ,
26200481,
Obecně
prospěšná
společnost

Krakovská
1695/21, Nové
Město, 110 00
Praha 1

Zdravotně edukační služby
pro lidi se
zrakovým
handicapem z
LB kraje

29.575

70,00

32

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ
LÍPA, z.p.s. ,
63778611,
Pobočný
spolek

Rumburských
hrdinů 860,
Arnultovice,
473 01 Nový
Bor

Seminář pro
cvičitele Rosek
v Libereckém
kraji

10.340

50,00

33

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
ČESKÁ
LÍPA, z.p.s. ,
63778611,
Pobočný
spolek

Rumburských
hrdinů 860,
Arnultovice,
473 01 Nový
Bor

Seminář pro
cvičitele Rosek
v Libereckém
kraji

10.835

50,00

74

PHM, opravy
a údržba
služebního
vozidla / Kč /
1000 ,
Kompenzační
pomůcky / Kč
/ 500,
Nájemné
střediska /
Kč/ 20750,
Provozní
náklady
(energie,
teplo,
ekonomické
služby,
parkovné
služebního
vozu, interní
vzdělávání) /
Kč / 20000
Realizace
víkendového
semináře /
pobyt / 1

Realizace
víkendového
semináře /
pobyt / 1

uskutečňuje v
městském
bazénu a to ve
středu a
čtvrtek
každotýdenně
mimo
hlavních
prázdnin a
výluk bazénu.
Terénní a
ambulantní
odzkoušení,
výběr a
nácvik práce s
optickými
pomůckami.
Spolupráce s
očními lékaři
celého kraje a
s lékařem
liberecké
nemocnice.
Edukace a
podpora při
zvládání
života s
těžkým
zrakovým
postižením.
Seminář
cvičitelů
poskytuje
nabídku v
prohloubení
znalostí v
oblasti
cvičební
náplně pro
klienty
zdravotně
handicapovan
ých skupin.
Cvičitelé
poskytují tyto
cvičení pro
zájemce ve
svých
městech a na
určených
místech.
Většinou se
jedná o
klienty s RS.
Seminář
cvičitelů
poskytuje
nabídku v
prohloubení
znalostí v
oblasti
cvičební
náplně pro
klienty
zdravotně
handicapovan
ých skupin.
Cvičitelé
poskytují tyto
cvičení pro
zájemce ve
svých
městech a na

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

2. 1. 2018 /
11. 3. 2018

1. 2. 2018 /
11. 11. 2018
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určených
místech.
Většinou se
jedná o
klienty s RS.

34

Unie ROSKA
- reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD NISOU,
z.p.s. ,
64668517,
Pobočný
spolek

Pasecká
4228/23, 466
02 Jablonec
nad Nisou

Pravidelné
cvičení s
hiporehabilitací

5.000

70,00

počet cvičení
/ cvičení / 5

Pravidelná
realizace
hiporehabilita
čních cvičení
pro členy
organizace

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

35

"Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. ,
65100395,
Pobočný
spolek

Americká
761/54,
Liberec IIIJeřáb, 460 07
Liberec

Podpora
pacientské
organizace
Roska Liberec

16.250

45,45

pronájem
kanceláře a
cvičebny /
hodina / 98

1. 1. 2018 /
31. 12. 2018

36

"Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. ,
65100395,
Pobočný
spolek

Americká
764/54, 460 07
Liberec

Uspořádání akce
MaRS a
Roskiáda

16.500

42,86

uspořádání
akce / akce / 1

37

VČAS z.s.,
44223854,
Spolek

Jiráskova
615/13 , 470
01 Česká Lípa

Podpora
zdravého
životního stylu
dětí a dospělých

13.650

29,58

počet
teoretických
přednášek /
množství / 5,
počet
praktických
pohybových
seminářů /
množství / 5,
počet
zúčastněných
/ osoba/ 98

Roska je
spolek, který
si klade za cíl
pomáhat
lidem s
roztroušenou
sklerózou.
Potřebujeme
místo kde
pracovat, kde
se scházet,
pravidelně
cvičit, kde
plánovat
aktivity a psát
projekty.
Pravidelné
cvičení je
podpůrnou
aktivitou k
medicínské
léčbě.
MaRS i
Roskiáda jsou
akce, jejichž
hlavním cílem
je motivovat
pacienty k
aktivnímu
přístupu k
sobě, zabránit
bludnému
kruhu depresí,
pasivity a
izolace, který
mladým a
dosud zcela
zdravým
lidem po
sdělení
diagnózy
hrozí.
Nabídnout
zdravý životní
styl pro děti,
mládež a
dospělé
(zdravá
výživa,
pravidelné
pohybové
aktivity pro
děti i dospělé,
podpora
duševního

75

1. 2. 2018 /
31. 12. 2018

1. 4. 2018 /
15. 12. 2018
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zdraví,
prevence a
léčba
závislostí u
dětí i
dospělých).

38

Zdravý
zoubek,
spolek,
22732896,
Spolek

Železničářů
216, Liberec
XIX-Horní
Hanychov,
460 08 Liberec

Zdravý zoubek
2018

25.350

30,00

Děti MŠ / dítě
/ 950 , Žáci
ZŠ / žák /
300, Studenti
/ student/ 26,
Dospělí /
dospělý / 50

39

Zrnko naděje,
z.s. ,
22733817,
Spolek

Jílovecká 191,
513 01 Semily

Léčivý dotek
přírody

22.500

69,44

Účastník
programu /
osoba / 18,
Video
dokumenty /
minuta / 14,
Besedy /
hodina/ 3,
Publicita /
článek / 1,
Vyvýšené
záhony / m2 /
1

Program je
zaměřen na
teoretickopraktickou
dovednost v
orální hygieně
u dětí v MŠ,
žáků ZŠ a
dospělých v
Libereckém
kraji a budou
jej realizovat
studenti.
Účastníci
dostanou
motivační
materiál a
vyzkouší si
detekci
zubního
plaku.
Umožnit
zdravotně
postiženým a
jejich
opatrovníkům
kontakt s
přírodním
prostředím:
Bezbariérová
zahrada s
konceptem
pěstebních
stolů a
vyvýšených
záhonů pro
vozíčkáře.
Pobyt na
čerstvém
vzduchu.

2. 1. 2018 /
14. 12. 2018

1. 3. 2018 /
30. 11. 2018

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní
nesoulad, níže uvedenému příjemci na projekt
Příjemce, IČ,
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., IČ 26636328, Oblačná 450/1,
adresa
Liberec V - Kristiánov, 460 05 Liberec
Celkový rozpočet
78.750
projektu (v Kč)
Požad. částka
15.000 Kč / 19,05%
dotace (v Kč / %)
Název projektu
Psychorehabilitační pobyt 2018 D.R.A.K.
Odůvodnění
Administrativní nesoulad – Při kontrole shody elektronické a
neposkytnutí
listinné verze žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
dotace
kraje byl zjištěn rozdíl mezi jednotlivými verzemi. Rozdíl byl
v položce požadovaná výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje
76
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a výše ostatních zdrojů (včetně procentuálního vyjádření). Dle čl. 6
odst. 6.8 písm. a) Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje musí
být tištěná a elektronická verze žádosti totožné.
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (35.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/18 – navýšení dotace na výkon
regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018 a schválení příslušných
dodatků
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Sdělila stanovisko Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Výbor projednal
body 35–39 a 55 e), a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 245/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/18 – navýšení dotace na výkon
regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2018 a schválení příslušných
dodatků
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši
211.000 Kč, a to
1) snížení dílčího ukazatele číslo akce 07803060000 – Transfery, Podpora v oblasti kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, včetně regionálních funkcí knihoven ve výši
211.000 Kč,
2) navýšení specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 211.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to
77
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a)

číslo akce 07700023702 Městská knihovna Jablonec n. N., se sídlem Dolní náměstí
600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428 ve výši 67.0000 Kč,
b) číslo akce 07700034701 Městská knihovna Česká Lípa, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171 ve výši 69.000 Kč,
c)

číslo akce 07700045710 Městská knihovna Semily, se sídlem Tyršova 49, 513 01
Semily, IČ 00856100 ve výši 75.000 Kč,
rozhoduje
1) o navýšení dotace ve výši 67.000 Kč Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvkové
organizaci, se sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428,
na zajištění regionálních funkcí knihoven na konečnou výši 1.160.000 Kč,
2) o navýšení dotace ve výši 69.000 Kč Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové
organizaci, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171,
na zajištění regionálních funkcí knihoven na konečnou výši 1.473.000 Kč,
3) o navýšení dotace ve výši ve výši 75.000 Kč Městské knihovně Semily, příspěvkové
organizaci, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily, IČ 00856100, na zajištění regionálních
funkcí knihoven na konečnou výši 1.478.000 Kč,
schvaluje
dodatky smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/459/2018, mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa,
příspěvkovou organizací, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká
Lípa, IČ 00360171,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/461/2018, mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Semily,
příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily, IČ 00856100,
c) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/463/2018, mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad
Nisou, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad
Nisou, IČ 64668428
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 24. 07. 2018
2) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit dodatky smluv na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Libereckém kraji v r. 2018 k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 24. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

78

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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37. (36.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/18 – rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 7.2 – Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 246/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 7.2 – Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení alokace v rámci programu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji, který byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 115/18/ZK ze dne
24. 4. 2018 z částky 93.514,04 na konečnou výši 1.093.514,04 Kč,
2) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
nespecifikované rezervy programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
ve výši 1.093.514,00 Kč a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji ve výši 1.093.514,00 Kč,
b) zavedením nových specifických ukazatelů v kapitole 926 07 – Dotační fond,
program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v celkové výši
1.093.514,00 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
3) vzory smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, které budou uzavřeny mezi Libereckým
krajem a nadepsanými příjemci

Sídlo/bydliště

IČ/nar.
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De minimis

Příjemce/forma

Termín realizace projektu

Název projektu/účel
projektu

Dotace v maximální výši (Kč)

č.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program 7. 2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v úhrnném objemu 1.093.514,00 Kč níže
uvedeným příjemcům
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1. Restaurování soch sv. Petra
Statutární město
a Pavla,
Liberec/Restaurování
Liberec/obec
kulturní památky

restaurování
Nám. Dr. E.
soch a sv.
Beneše 1, 46001 00262978
Petra a Pavla
Liberec
ks 2

70,00 %

154.000,00 1. 2. – 15.
NE
11. 2018

restaurování
pískovcového
soklu 1 ks

70,00 %

138.600,00 1. 5.-15.
11. 2018

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
záklopů z
tyčoviny m2
42,70;
položení
podlah z fošen
m2 12,48;
repase vrat ks
1.

35,36 %

300.000,00

1. 6. – 15.
NE
11. 2018

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, spárování
zdiva 12,48
m3, oprava
dřevěných
výplní plotu,
včetně stříšky
46,5 m

70,00 %

272.700,00

1. 2 - 15. AN
11. 2018 O

5. 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.

obnova střešní
krytiny 137,6
m2

24,62 %

60.000,00

1. 6. – 31.
NE
7. 2018

69,57 %

96.000,00

1. 5. – 8.
11. 2018

38,50 %

72.214,00

2. 7. – 15.
NE
11. 2018

2. Restaurování pískovcového
soklu a doplnění sochy sv.
Antonína na p. p. č. 1227 v
k.ú. Stvolínky/restaurování
nemovité kulturní památky Restaurování pískovcového
soklu a doplnění sochy sv.
Antonína na p. p. č. 1227 v
k.ú. Stvolínky
3.

4.

6. 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

Římskokatolická
farnost Nové
Město pod
Smrkem

Myslbekova 2,
463 65 Nově
Město pod
Smrkem

zhotovení
replik
46745572
dřevěných
soch 2 ks

7.

nadzákladové
zdivo
z lomového
kamene 1,4
m3, doplnění
dlažby
z lomového
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/Zabezpečení zdiva
městského opevnění před
další degradací
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Celkem

1.093.514,00

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. 07. 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.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (37.) Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých
map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 247/18/ZK
Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/922/2017
o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka
a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o prodloužení
termínu splatnosti návratné finanční výpomoci u projektu s názvem „Prezentace starých map
Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“,
rozhoduje
o prodloužení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci poskytnuté za účelem
předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást
přeshraničního kulturního dědictví“ z původního termínu 31. 7. 2018 na nový termín
31. 12. 2018,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o návratné finanční výpomoci na předfinancování
nákladů projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást
přeshraničního kulturního dědictví“ mezi Libereckým krajem a Severočeským Muzeem
v Liberci, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1,
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IČO 0083232, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti návratné finanční
výpomoci
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
1) předložit dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/922/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu,
Termín: 31. 07. 2018
2) informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o usnesení
zastupitelstva kraje.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (38.) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na „Obnovu objektu bývalé
sušárny chmele v Dubé – I. etapa“, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch, č. OLP/1806/2017
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 248/18/ZK
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na „Obnovu objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé – I. etapa“, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch,
č. OLP/1806/2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Město Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá,
IČ 00260479, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé – I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace nadepsaného projektu z 15. 7. 2018 na 15. 9. 2018,
a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 3. 9. 2018 na 2. 11. 2018,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 91707 – Transfery – na projekt „Obnova objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé – I. etapa“, uzavřené dne 27. 7. 2017, jehož předmětem je změna termínu
ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
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a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 31. 07. 2018
2) Ing. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek
ke smlouvě k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci č. PM 22/2017.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (39.) Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje,
oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – Sušárna chmele v Dubé,
Zámek Stvolínky
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 249/18/ZK
Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – Sušárna chmele v Dubé, Zámek
Stvolínky
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši
1.000.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/ právní
forma

Město Dubá/ město

IČ

00260479

Sídlo

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Název projektu

Obnova objektu bývalé sušárny chmele v
Dubé - II. etapa

Účel projektu

Účelem projektu je záchrana, stabilizační
opravy, úpravy a korektivní obnova nemovité
kulturní památky, která je zároveň unikátem
(technickou památkou), a zároveň
památníkem na významnou etapu historie
regionu.
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Rozhodující závazné
výstupy projektu

Oprava krovu 1 kpl
Pokládka nebo překládka střešní krytiny 520
m2

Dotace ve výši v Kč

1.000.000 Kč

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

49,19 %

Termín realizace

1. 7. 2018–28. 6. 2019

De minimis

NE

2) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši
1.000.000 Kč níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt
Název příjemce/ právní
forma

Obec Stvolínky/ obec

IČ

00524751

Sídlo

Stvolínky 53, 471 02 Stvolínky

Název projektu

Obnova krovu, střechy a souvisejících
konstrukcí zámku ve Stvolínkách

Účel projektu

V roce 2018 dokončujeme opravu střešního
pláště zámku. Budou opraveny krov a střešní
plášť jižního, severního a východního křídla.
Stávající šindelová krytina bude sejmuta
včetně bednění a nahrazena keramickou
krytinou - bobrovky .

Rozhodující závazné
výstupy projektu

Krytina střešní bobrovka 269 m2

Dotace ve výši v Kč

1.000.000 Kč

Termín realizace

1. 3. 2018–31. 12. 2018

NE
De minimis
vyhrazuje si pravomoc
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválit
smlouvu o poskytnutí účelové dotace na „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé II. etapa“ mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, a smlouvu na poskytnutí účelové dotace
na „Opravu krovu, střechy a souvisejících konstrukcí zámku ve Stvolínkách“ mezi
Libereckým krajem a Obcí Stvolínky,
schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3102/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, se sídlem
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, zastoupeným starostkou Mgr. Zdeňkou
Šepsovou,
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2) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3106/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Stvolínky, se sídlem
Stvolínky 53, 471 02 Stvolínky, zastoupenou starostkou Ing. Pavlínou Ištokovou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv č. OLP/3102/2018
a č. OLP/3106/2018 o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 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.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (40.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18 – úprava kapitoly 932 08 –
Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací
Obci Vítkovice v Krkonoších a VHS Turnov
Předkladatelka Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Vladimír Stříbrný, místopředseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Konstatoval, že Výbor zemědělství a životního prostředí bod č. 40 projednal a doporučil
ho ke schválení.
Ing. Michal Kříž
Zahlásil střet zájmů.
Ing. Tomáš Hocke
Zahlásil střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 250/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18 – úprava kapitoly 932 08 – Fond
ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací Obci
Vítkovice v Krkonoších a VHS Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/18, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08
– Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to
a) snížením rezerv kapitálových výdajů dílčího ukazatele Program vodohospodářských akcí
o částku 1.000.000 Kč,
b) snížením rezerv kapitálových výdajů dílčího ukazatele Výstavba a obnova infrastruktury
– spoluúčast kraje o částku 8.000.000 Kč,
c) zavedením nového specifického ukazatele „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci
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Vítkovice v Krkonoších – Vítkovice“ ve výši 1.000.000 Kč,
d) zavedením nového specifického ukazatele „Odstranění manganu z vodovodní sítě
Turnovska – VHS Turnov“ ve výši 8.000.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, v úhrnné výši 9.000.000 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše
Dotace
Název
IČ
Adresa/sídlo Název projektu
Parametry
v max. výši
příjemce
Kč
Výstavba
Vítkovice
Kanalizační řad
kanalizace a
0027626 243, 512 38
– 501,5 m,
Obec
vodovodu v obci
1.000.000
0
Vítkovice
v
Vodovodní řad
Vítkovice
Vítkovice
Krkonoších
– 227,6 m
v Krkonoších
Výstavba
věžového
Antonína
Odstranění
vodojemu – 1
4929593 Dvořáka 287, manganu
ks,
VHS Turnov
8.000.000
4
511 01
z vodovodní sítě
Výstavba
Turnov
Turnovska
vodovodního
řadu – 1,96 km
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice
v Krkonoších, IČ 00276260, na projekt pod názvem „Výstavba kanalizace a vodovodu
v obci Vítkovice v Krkonoších“, č. OLP/3455/2018,
b) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Odstranění manganu
z vodovodní sítě Turnovska“, č. OLP/3454/2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (41.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 – rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Martin Půta představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Mgr. Jiří Ulvr, místopředseda Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Konstatoval, že Výbor hospodářského a regionální rozvoje projednal body č. 41, 42, 43, 57
a 70, a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 251/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel z původní částky 1.600.000 Kč na konečnou výši
1.718.118,70 Kč,
2. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. č. 201/18, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.718.118,70 Kč a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.718.118,70 Kč
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši
1.718.118,70 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 1.718.118,70 Kč, níže uvedeným subjektům
do výše
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady

1
65194918
Jaroslav Bulva, Vyskeř
Biofarma ARNOŠTICE 2018
Projekt je zaměřen na zlepšení materiálního zázemí pro chov skotu,
pěstování ovoce a zpracování zemědělských produktů na farmě
žadatele.
lopata s přidržovačem (nástavec na nakladač traktoru) - ks - 1
nerezový stůl (2ks x 2m) a dřez, přesné váhy, digestoř - soubor - 1
akumulátorové nůžky na údržbu sadu - ks - 1
certifikace ekologického zemědělství (roční kontrola) - ks - 1
oprava a údržba strojů, nástrojů a vybavení - soubor - 1
poplatek správci značky (náklady na spol. propagaci) - ks - 1
140.000
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projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

50,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

2
88091074
Pavla Petrnoušková, Raspenava
Střípky regionu V.
Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky rozšířením
o další druhy.S tím souvisí jejich prezentace a účast na propagačních
akcích,a to i za hranicemi regionu.Uvedené skutečnosti vedou k
profesionalizaci,k rozvoji firmy.
Prezentace na propagačních akcích - ks - 17
Produktové štítky s logem - ks - 3000
Poplatek správci značky, webu, domény - ks - 3
Materiál na workshopy - soubor - 1
Pořízení strojů, nástrojů a vybavení - soubor - 1
140.475

49,84

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

3
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==================================================================
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované

13167812
Jan Hradecký, Libštát
Podpora reg.výrobce českého česneku z Podkrkonoší
Doplnění skladovacího prostoru o mobilní přepravkový systém s
ventilátory. Doplnění prodejního místa o prodejní stoly. Oprava
oplocovacího systému na pole s česnekem- výměna lanka. Posezóní GO
sklizeče česneku.
Mobilní skladovací přepravkový systém - ks - 1
Oplocovací lankový systém - ks - 1
Ventilátory - ks - 2
Prodejní stoly - ks - 3
Oprava sklizeče česneku - ks - 1
100.000

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

4
65648153
Kamila Dvořáková, Mimoň
Kozí stezkou
Rozvoj kulturního dědictví LBC kraje, zvýšení atraktivity oblasti pro
turistický ruch, propagace české regionální práce a výrobků.
Pořízení strojů, nástrojů avybavení - ks - 3
Pořízení reklamního skládacího stojanu - ks - 1
Pořízení razítek s novým logem a logem RP - ks - 2
Pořízení propagačních letáků - ks - 2000
Pořízení etiket a samolepek s logem RP - ks - 2000
Účast na propagačních akcích - ks - 21
32.800
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náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo

70,00

22.960

1. 7. 2018–30. 6. 2019

5
22901884
Papyrea, z.s., Zdislava
Ruční papírna Zdislava
Účelem projektu je další rozšíření výroby ručního papíru, tisku, osvěta
a informovanost o potenciálu téměř zaniklého tradičního řemesla.
řezačka na papír - ks - 1
wokshopový stan - ks - 1
ruční tiskařský stroj - ks - 1
účast na veletrzích - akce - 2
vrtáky na papír - set - 1
oprava káď - ks - 1
99.850

70,00

69.895

1. 7. 2018–30. 6. 2019

6
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==================================================================
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady

45525919
Jana Albrechtová, Horní Branná
Výroba tašek, textilních výrobků
nákup žehličky, stroje overlock, pronájem plochy a prostor na
regionálních řemeslných jarmarcích,farmářských trzích apod., opravy a
údržba strojů
nákup žehličky - ks - 1
opravy a údržba strojů, nástrojů a vybavení - ks - 4
pronájem plochy,prostoru na regionálních řemeslných jarmarcích - ks 6
nákup overlocku - ks - 1
26.000

70,00

18.200

1. 7. 2018–30. 6. 2019

7
68447345
Jana Křížová, Liberec
Navýšení skladové kapacity prodejny regionálních výrobků Zdravínko
Rozšíření nabízeného sortimentu místních regionálních výrobků a
výrobců, podpora prodeje místních regionálních výrobků
chladící box - ks - 1
chladící jednotka - ks - 1
etikety - set - 1
materiál na předváděcí akce - akce - 6
aktualizace a údržba webových stránek - měsíc - 12
poplatek za webhosting a správu domény - měsíc - 12
100.000
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projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

8
05228280
Double Brew s.r.o., Liberec
Kold Brew Lemonade
Rozšíření výrobny a podpora regionálních výrobků
Plnička bag in box - ks - 1
Příslušenství k plničce - set - 1
Etiketovačka - ks - 1
Nerezová nádrž - ks - 2
Svíčkový filtr - ks - 1
100.000

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

9
68970838
Richard Matějka, Lázně Libverda
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==================================================================
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech

Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 3.
Záměrem je pokračování v propagaci atelieru a regionální značky
/výstavy a prezentace/, pořízení propagačních materiálů, aktualizace eshopu a internetových stránek, pořízení strojů, nástrojů a vybavení dílny
.
pronájem ploch na trzích - akce - 8
pořízení strojů, nástrojů a vybavení dílny - kus - 11
aktualizace e-shopu a internetových stránek - kus - 1
pořízení propagačních materiálů - kus - 1000
106.600

50,00

53.300

1. 7. 2018–30. 6. 2019

10
05388384
Břetislav Jansa, Turnov
Podpora výroby a propagace řezbářské tvorby
Zefektivnění rukodělné řezbářské tvorby a její propagace v rámci
osvědčení "Regionální produkt Český ráj".
Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu - ks - 5
Nákup řezbářských nástrojů pro vedení workshopů - ks - 5
Účast na výstavách a prodejních akcích - ks - 3
45.000

70,00
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projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce

31.500

1. 7. 2018–30. 6. 2019

11
69389527
Petr Klamt, Zásada
Podpora výroby a prezentace tradičního řemesla lisovaných perlí
Nákup a modernizace nástrojů, vybavení pro výrobu lisovaných perlí.
Úhrada poplatku správci značky regionální produkt Jizerské hory a za
vedení e-shopu. Pořízení forem, plynové elektrocentrály, uspořádání
dvou workshopů na jednodenních akcích v LK.
E-shop poplatek webhosting - měsíců - 4
Poplatek správce značky - poplatek - 1
E-shop poplatek doména - měsíců - 4
Workshopy - rokajl - kg - 3
Elektrocentrála (LGP/NG) - ks - 1
Sklářské formy ocel - ks - 4
Renovace sklářských forem (tvrdokov) - ks - 2
Sklářské formy tvrdokov - ks - 2
46.054

70,00

32.237,90

1. 7. 2018–30. 6. 2019

12
66655269
Marie Prokopová, Česká Lípa
94
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

Atelier DOGALA - originální pletená móda z první ruky
Účelem projektu je úhrada výdajů na pořízení prodejního stánku,
pořízení propagačních předmětů, pořízení nového motoru a stojanu do
strojního zařízení návrhářské dílny a zřízení webových stránek a
webhostingu.
motor do pletacího stroje Brother - ks - 1
vývěsní cedule na dům - ks - 1
cedule typu A - ks - 2
zřízení webových stránek a webhostingu - ks - 1
reklamní letáky - ks - 3000
prodejní stánek - ks - 1
stojan k pletacímu stroji - ks - 1
roll up - ks - 1
76.000

70,00

53.200

1. 7. 2018–30. 6. 2019

13
65070119
Mgr. Miloš Zástěra, Vratislavice nad Nisou
Vybavení potravinářského provozu Zástěra 2018
Účelem projektu je zefektivnění balení regionálních produktů
Vratislavická medovina
zátkovací zařízení Mraka NTB - ks - 1
39.950
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Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

67,59

27.000

1. 8. 2018–30. 5. 2019

14
74215337
Rostislav Rakušan, Smržovka
Stroj pro leštění a čištění šperků pomocí odstředivé metody.
Tento stroj mně pomůže doleštit šperky v místech, kam se ručně
nedostanu. Koupě tohoto stroje zvýší kvalitu výrobku. Navazuje v
pracovním procesu na dotaci 2017.
ECO Mini Dry - kus - 1
25.737

70,00

18.016

1. 9. 2018–30. 4. 2019

15
62239295
Eva Macháčková, Stráž pod Ralskem
Nákup průmyslového šicího stroje overlock
96
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==================================================================
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é
prostředky
(Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Požadovan
é

Možnost specializovat se na hromadné zakázky pro svatební salóny,
taneční a umělecké školy, které s běžným overlock-strojem nelze
realizovat.
Průmyslový šicí stroj overlock - ks - 1
Komponent ke stroji na rolovací steh - ks - 1
19.300

70,00

13.510

1. 7. 2018–30. 9. 2018

16
16829905
Jan Cidrych, Liberec
Dárkové předměty s motivy Libereckého regionu
Účelem projektu je zlepšení podmínek pro propagaci a prodej výrobků
prezentujících Liberecký kraj.
webová prezentace - rok - 1
eshop - rok - 1
prodloužení domény porcelan-glass.cz - rok - 1
prodloužení domény suvenyryliberec.cz - rok - 1
poplatek správci značky - ks - 1
pořízení etiket, samolepek, obtisků - ks - 5000
83.500

70,00

58.450
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prostředky
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realizace
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IČO
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náklady
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Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

1. 7. 2018–30. 6. 2019

17
04403487
Cukrářství a pekařství Růžodol, s.r.o., Liberec
MEDOVNÍKY Z TRADIČNÍCH SUROVIN
Projekt se zabývá výrobou tradičních medovníků a jiných cukrářských
produktů s použitím medovníkových plátů z kvalitních českých surovin
a jejich prosazením se na trhu v Liberci a okolí.
provoz e-shopu - měsíc - 12
elektrický robot na šlehání - kus - 1
drobné pekařské vybavení výrobny - kus - 5
propagační tabule (polep) - kus - 2
tablet - kus - 1
tiskárna na tisk paragonu - kus - 1
účast na prodejní a propagační akci - den - 5
pořízení etiket - druh - 4
aktualizace e-shopu - modul - rozšíření - 8
100.000

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

18
11418834
Květuše Strunová, Bílý Potok
Rozvoj keramické dílny a zachování tradičního řemesla
98

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

==================================================================
Účel
projektu

Parametry
projektu

Celkové
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nákladech
projektu
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náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na

Projekt přímo navazuje na předešlý. Oprava pece mi umožní
pokračovat v tvorbě a výrobě. Pomůze mi prezentovat práci široké
veřejnosti, snadno nabídnout výrobky k radosti a užitku.Pořádat
workshopy pro děti a dospělé.
oprava malé pece - kus - 1
aktualizace e-shopu - kus - 1
materiál pro workshop - soubor - 1
nákup stánku - kus - 1
propagační letáky - kus - 1000
polatek správci značky - kus - 1
výstavy-prodejní plochy - akce - 7
100.000

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

19
70216894
Tomáš TESAŘ, Jablonec nad Nisou
POL ENO
Nákup stroje a příslušenství do dílny pomůže 3 spřáteleným
řemeslníkům a designérům rozšířit výrobu originálních dřevěných
zvířátek POL ENO, která pokračuje už 5 rokem. Přípěvek na účast v
rámci design marketu potom zvýší povědomí o značce v rámci ČR.
Masivní soustruh na dřevo - ks - 1
Příslušenství k soustruhu - ks - 2
Účast na veletrhu - poplatek - ks – 1
70.000

70,00
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nákladech
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prostředky
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projektu
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dotace/
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projektu
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projektu
Poř. číslo
IČO
Příjemce
dotace/

49.000

1. 7. 2018–31. 12. 2018

20
87346389
Stárek David , Liberec
Rozvoj výroby a podpora prodeje
zlepšení podmínek při výrobě a intenzivnější propagace prodeje
výrobků
Ponorný mixér - ks - 1
mixér na smoothie - ks - 1
propagační letáky - ks - 7000
oprava a údržba strojů - ks - 3
Konvice na mléko 5 l - ks - 8
Konve na mléko 25l - ks - 4
Sprcha na oplach nádobí - ks - 1
Váha - ks - 1
97.422

70,00

68.195,40

1. 7. 2018–30. 6. 2019

21
61313874
Hana Šlocarová, Liberec
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žadatel
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projektu
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plánované
náklady
projektu
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Celkové
plánované
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projektu

Prezentace a podpora ruční tvorby Hany Šlocarové 2018-2019
Zlepšení propagace, prodeje a prezentace Libereckého kraje formou
výrobků ruční tvorby Hany Šlocarové. Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel.
účast na propagačních akcích - akce - 9
provoz a aktualizace webových stránek - soubor - 1
rozšíření webového portfolia - soubor - 1
pracovní stroj pod šicí stroj - ks - 1
úložné prostory pro materiál a výrobky - soubor - 1
etikety - ks - 1000
zdravotní židle k šicímu stroji - ks - 1
krejčovské nůžky - ks - 1
100.000

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

22
71876413
Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá
Přádelna - rozvoj
Rozšíření možností ukázek při workshopech a povědomí o zpracování
ovčí vlny.
řemeslný kurz dlouhodobý - ks - 2
trh - ks - 6
přednáška - ks - 2
workshop - ks - 8
e-shop - ks - 1
59.000
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dotace na
nákladech
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é
prostředky
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projektu
(%)
Požadovan
é
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(Kč)
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realizace
projektu
Poř. číslo

69,50

41.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

23
05467055
Monika Sluková, Huť
Na křídlech snů
Dovybavení šicí dílny a zviditelnění vlastních výrobků a značky
Regionální produkt na internetu, pomocí webových stránek, i mezi širší
veřejnost.
Šicí stroj Lada Q60B + extra příslušenství - ks - 1
Notebook HP 15 (15-bw053nc) - ks - 1
Pořízení a úprava fotografií pro webovou prezentaci a tištěné
propagační materiály - ks - 1
Tvorba webových stránek - ks - 1
Tvorba a tisk letáků - ks - 1000
Úhrada poplatku správci značky - ks - 1
97.305

70,00

68.113,50

1. 7. 2018–30. 6. 2019

24
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72719664
Ladislav Sluka, Huť
Zátiší s nábytkem
Pořízení drobného dílenského vybavení. Předpříprava a tvorba
propagačních předmětů.
Utahováky ocelové - Knechty - ks - 6
Teslice - ks - 2
Řezbářská dláta - ks - 2
Pořízení a úprava fotografií na tištěné propagační materiály - ks - 1
Grafická příprava a tisk reklamních tabulí - ks - 5
Grafická příprava a tisk prezentačního katalogu - ks - 40
Poplatek správci značky - ks – 1
96.987

70,00

67.890,90

1. 7. 2018–30. 6. 2019

25
64052923
RAUTIS, a.s., Poniklá
Perličkové ozdoby z Poniklé - podpora prodeje a modernizace vybavení
ve výrobě 3
Podpora nám umožní lépe rozvíjet výrobu a prodej. Díky podpoře se
nám daří udržovat stávající a vytvářet nová pracovní místa - hl. v
oblasti brigád a domácí práce.
pronájem ploch na trzích - den na akci - 100
pořízení etiket - kus – 60.000
pořízení dmychadla - kus - 1
237.400
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realizace
projektu
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IČO
Příjemce

29,49

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

26
46712518
Kitl s.r.o., Jablonec nad Nisou
Kittelova apatyka
Informace, prodej a výroba produktů Kitl. Propagace Kittelova muzea a
osobnosti doktora Kittela.
nájemné stánků Kittelova apatyka - ks - 3
pořízení strojů, nástrojů a vybavení do výroby Kitl - ks - 1
údržba a aktualizace webových stránek a e-shopu www.kitl.cz a
www.eligin.com - ks - 1
opravy a údržby strojů, nástrojů a vybavení ve výrobě Kitl - ks - 1
pořízení etikety s logem značky - ks - 1000
234.000

29,92

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

27
70217025
PETR KVĚTOSLAV VESELÝ, Jenišovice
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NÁKUP STROJOVÉHO VYBAVENÍ K ROZŠÍŘĚNÍ NABÍDKY
DŘEVĚNÝCH PRUDUKTŮ - rozšíření sortimentu
Rád bych vyráběl nové produkty. A to přesně zdokonalení výroby
dřevěných misek a jídelního náčiní, které vytvářím zejména z místních
dřev, stromů, větví, kořenů. Rozšíření výroby na malé dřevěné
soustružené náušnice, korálky, ozdoby.
Holzmann HBS 400 Pásová pila na dřevo 230V - ks - 1
Pilový pás - ks - 4
Otočný hrot s kuželem - ks - 1
Pevná luneta pro soustruh - ks - 1
Unášecí hlava - ks - 1
Stolní soustruh OPTIturn TU 1503 V - ks - 1
Rychloupínací hlavička - ks - 1
Soustružnické nože - ks - 1
60.000

70,00

42.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

28
40269019
Josef Mrňák, Hejnice
Zlepšení výroby dřevěných šperků
Pořízením pásové pily dojde ke snížení spotřeby materiálu drahých
tropických dřev a zrychlení výroby dřevěných šperků.
pásová pila - ks - 1
17.500
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projektu
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IČO

70,00

12.250

1. 7. 2018–31. 10. 2018

29
26672472
Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec
TULIPAN regionálním výrobcem 2018
Podpora propagace regionálních produktů na prodejních trzíchvýrobků chráněné dílny nesoucí značku regionální produkt Jizerské
hory, realizace workshopů a pořízení vybavení související s evidencí a
prodejem regionálních produktů.
účast na prodejních trzích - den - 20
komunikační a dobíjecí jednotka - ks - 3
přenosný terminál - ks - 3
EET tiskárna účtenek - ks - 2
tiskárna čárových kódů - ks - 1
materiál pro workshopy - soubor - 1
128.500

49,03

63.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

30
27312453
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PROMINENT CZ s.r.o., Brniště
Tvorba a aktualizace internetových stránek
Vytvoření nové internetové prezentace firmy.
internetová prezentace firmy - ks - 1
100.000

70,00

70.000

1. 7. 2018–30. 6. 2019

31
26636328
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec
Uvádění výrobků o.s. D.R.A.K. na trh prostřednictvím kvality a
certifikace
O.s. D.R.A.K. z.s. zaměstnává osoby se ZP a vyrábí textilní výrobky.
Vybrali jsme dva výrobky, které získaly Certifikát Regionální produkt
Jizerské hory a chtěli bychom zajistit jeho vyšší míru kvality a
Certifikaci k dalšímu prodeji.
Certifikace výrobku - hračka/taška - atesty, zkoušky - 8
Opravy a údržba: strojů, nástrojů, vybavení - četnost - 3
Šicí stroje - ks - 2
102.000

68,63
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2.

70.000

1. 7. 2018–31. 12. 2018

32
48267201
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o., Liberec
Formy na žitný chléb
Pořízení forem na pečení Žitného chleba baleného, 210g, který získal v
minulém roce ocenění Výrobek roku 2017 Libereckého kraje
formy na chléb - ks - 380
136.800

50,00

68.400

1. 7. 2018–30. 9. 2018

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel níže uvedeným subjektům z důvodu
nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými v programu

Po Příjemce
ř.
dotace/
č.
žadatel
33

IČ

Název projektu

Důvod nesouladu žádosti

Obnova a modernizace Žadatel
není
v
okruhu
strojů, nástrojů a nářadí způsobilých žadatelů - je FO
nepodnikající.
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34
35

Mgr. Jiří
Štágl

1464250
6

Iveta
4352988
Valentová
7

Oprava strojů
rozšíření výrobyfigurální keramika s
vazbou na Český ráj

Nedoručení tištěné
dle
podmínek
programu 2.5.
Nedoručení tištěné
dle
podmínek
programu 2.5.

verze žádosti
vyhlášeného
verze žádosti
vyhlášeného

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
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. 07. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit k podpisu Ing. Radce Loučkové Kotasové,
člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
dle schváleného vzoru.
Termín: 31. 12. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (42.) Žádost o změnu projektu „Mateřské centrum Krteček 2018“ příjemce Centrum
Generace, o.p.s.
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 252/18/ZK
Žádost o změnu projektu „Mateřské centrum Krteček 2018“ příjemce Centrum
Generace, o.p.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Centra Generace, o.p.s. o změny v projektu „Mateřské centrum Krteček 2018“,
mění
část usnesení č. 144/18/ZK ze dne 24. 4. 2018 v částech parametry projektu, celkové
plánované náklady projektu (Kč), podíl dotace na nákladech projektu (%), dotace
v maximální výši (Kč) a termín realizace projektu „Mateřské centrum Krteček 2018“
příjemce Centrum Generace, o.p.s., Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ 27011895 takto
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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 - 6
projektu
211.214
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 23,68
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 50.000
maximální
výši (Kč)
1. 1. 2018–30. 6. 2018
Termín
realizace
projektu
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyrozumění příjemce dotace
Centrum Generace o.p.s. o změnách v projektu.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

28

PROTI: 2

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (43.) Aktualizace Krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii
pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3) za Liberecký kraj
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 253/18/ZK
Aktualizace Krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní
specializaci České republiky (RIS3) za Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci
a) analytické části,
b) regionálních znalostních domén a aplikačních odvětví,
c) klíčových oblastí změn,
d) strategických a specifických cílů návrhové části,
e) implementace
krajské přílohy „Strategie inteligentní specializace České republiky“ pro území Libereckého
kraje,
bere na vědomí
a) aktualizaci monitorovacích indikátorů strategických a specifických cílů,
b) návrh aktualizace typových aktivit,
které jsou uvedeny v návrhové části krajské přílohy „Strategie inteligentní specializace České
republiky“ pro území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci „Strategie inteligentní
specializace České republiky“ pro území Libereckého kraje v souladu se schváleným zněním
dokumentu.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (44.) Změna zřizovací listiny – Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Konstatoval, že tento bod a i následující až po bod č. 52, s výjimkou bodu č. 47, který
projednal sportovní výbor, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost projednal
a doporučil ke schválení.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 254/18/ZK
Změna zřizovací listiny – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace, ve které dochází ke změně čl. VIII. doplňková
činnost, bod 8. 4. – výmaz činnosti „pronájem bytových a nebytových prostor“ a rozšíření
předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ s účinností od 1. 8. 2018
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací
listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (45.) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt
FS TUL Racing
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 255/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt FS TUL
Racing
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do výše 200.000 Kč Technické univerzitě v Liberci,
IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na realizaci projektu „FS TUL
Racing“, číslo akce 04806446035,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo
OLP/3431/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení uzavírané smlouvy
k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (46.) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace JIZERSKÉ, o.p.s., na projekt Jizerská
magistrála 2018/2019
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál. Následně za předsedu Výboru pro tělovýchovu a sport,
pana Ing. Vladimíra Boháče, že všechny body předložené ve sportovní části byly výborem
projednány a schváleny.
Diskuze
Mgr. Daniel David
Zahlásil možný střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 256/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace JIZERSKÉ, o.p.s., na projekt Jizerská
magistrála 2018/2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje JIZERSKÉ, o.p.s., Bedřichov 218,
468 12 Bedřichov, IČO 25412949, na akci č. 4804970000 JIZERSKÁ, o.p.s., Jizerská
magistrála 2018/2019 do výše 1.000.000 Kč,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/3204/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a JIZERSKÁ, o.p.s., Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov,
IČO 25412949
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3204/2018 k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
a informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

113

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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48. (47.) Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2018
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
Podotkla, že je ráda, že se takový program vyhlásil. Zmiňovala se o tomto programu
už v případě realizace sportovního areálu Hraběnka. Dále upozornila na nejasnost
v materiálu, kde jsou usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport, kde se program vzal
na vědomí, a bylo doporučeno pět úprav. Jednou z nich bylo, aby bylo možné podpořit i nové
stavby. Dále je psáno, že rezort školství, mládeže a tělovýchovy všechna doporučení, kromě
pátého, toto však bylo čtvrté, akceptoval, avšak ve shrnutí podmínek dotačního programu
Podpora sportovní infrastruktury (str. 2) je napsáno „příjemci dotace – obce, města atd.,
spolky a pobočné spolky za podmínky nerealizace nové stavby“. V této podmínce viděla
určitý rozpor, protože v případě, že byl přijat návrh, že bude možné podpořit i nové stavby,
tak je vidět, že nové stavby budou podpořeny, jen pokud by je realizovaly obce a města,
ale v případě spolků tato podpora nebude.
Petr Tulpa
Podotkl, že pokud se objeví něco mimořádného, jako byl areál Hraběnka, tak se o tom bude
jednat zvlášť, ale do infrastruktury to není možné zařadit, protože v takovém případě jsou jiné
finanční podmínky. Vyhlášení tohoto programu je prvním pokusem. Potvrdil, že sportovní
výbor přijal všechny podmínky kromě jedné, která říká, že rozhodující slovo v rámci uvolnění
nebo podpory dotace bude mít obec nebo město, čímž se dalo najevo, že se dotyčný sportovní
klub nebo areál, který vlastní někdo jiný, musí s městem domluvit tak, aby to bylo v usnesení
o spoluúčasti, aby to nevznikalo náhodně. Tato podmínka zůstala zachována rezortem, což je
jediné rozhodnutí, které se liší od rozhodnutí sportovního výboru. Co se týče nových staveb,
tak jejich realizaci lze uplatnit, ale jen po souhlasu obce.
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Doplnil, že v původním návrhu programu bylo pouze umožnění rekonstrukcí a modernizací
staveb, ale nikoliv realizace nové stavby. Po diskuzi a projednání v radě kraje se dospělo
k tomu, že budou umožněny nové stavby, ale pouze v případě, když stavitelem bude obec,
nikoliv nezisková organizace.
Petr Tulpa
Upřesnil, že rekonstrukce jsou možné pro všechny, ale nové stavby pouze v případě měst.
Martin Půta
Podotkl, že tento dotaz vznesl na radě kraje také, a byl ujištěn, že je to v souladu
s předpokládaným směrem, který bude prosazovat nový vládní zmocněnec pro sport,
aby nově budovaná infrastruktura byla budována v souladu s obcemi, ideálně v obecním
vlastnictví, a to kvůli financování provozů, protože to je v tuto chvíli u velké části sportovní
infrastruktury, která patří spolkům, ten největší problém. Co se týče materiálu, tak sportovní
výbor v usnesení zvýhodnil spolky před obcemi, ale v předložených materiálech jsou
zvýhodněny obce, a tak je to po jednání v radě a diskuzi na rezortu. V radě kraje bylo přijato,
že v tomto prvním roce vyhlášení programu to tak zůstane a uvidí se, jak se to vyvine.
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Dlouhodobým cílem by mělo být, aby většinu infrastruktury vlastnily a financovaly města
a obce ze svých rozpočtů, protože nikdo jiný to nedokáže zařídit a zorganizovat.
Petr Tulpa
Poděkoval za připomínku ohledně směru, který stát k infrastruktuře zaujme, tzn. podporu
vlastníků, kteří patří obcím a městům. Doplnil, že bod č. 47 podpořil i finanční výbor, což
znamená, že ho projednaly všechny tři výbory.
Tomáš Hudec
Přečetl vyjádření Výboru pro tělovýchovu a sport od pana Boháče – „Výbor pro tělovýchovu
a sport Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání dotačního programu Podpora
sportovní infrastruktury navrhuje změny v podmínkách programu – 1. z kritéria pro bodová
hodnocení projektu vyjmout kritérium právní subjektivity žadatele a 2. navýšit váhu kritéria
pro bodová hodnocení projektů účelové určení sportoviště na 50% z aktuálních 30%
(což souvisí s přechozím návrhem úpravy počtu hodnotících kritérií). Všechny návrhy změn
jsou na základě usnesení výboru číslo 6/2018/VTS/39“.
Martin Půta
Zeptal se, zda výbor navrhuje, aby hodnotící kritérium č. 3 bylo vypuštěno, aby
se nebodovala právní subjektivita a aby se navýšila váha účelového určení sportoviště z 30%
na 50%, tzn., že by zůstaly jen 3 kritéria hodnocení. Chápe, že se sporty hodnotí
v kategoriích, ale tento návrh znamená, že sporty v nižších kategoriích nemají šanci
si zažádat.
Petr Tulpa
Neosvojil si návrh oddělení sportu s tím, že byl předložen a stal se protinávrhem.
Bc. Zuzana Kocumová
Reagovala na poznámku pana hejtmana, že by mělo být upřednostňováno vlastnictví obcí
u sportovišť, a proto je tam realizace nových staveb, ale v případě, že budou obce nebo města
anebo záštita města, tak je v jejich souladu. V návrhu jí nesedí nesoulad toho, že když budou
chtít něco nového vybudovat spolky, tak šanci nemají, zatímco města ano. Bylo by logičtější,
kdyby to bylo vypuštěno, ale případně to bylo doplněno tím, že záštita města je v souladu se
záměry města. Vyloučit možnost spolků zažádat je nefér. Sportovní výbor chtěl upřednostnit
spolky, ale zastupitelstvo je tímto rozhodnutí odsouvá. Navrhuje, aby v programu bylo
za podmínky souhlasu obce s realizací nové výstavby.
Martin Půta
Podotkl, že v programu to je. Pokud spolek nebude mít souhlas obce, tak nemůže ani požádat,
a navíc je znevýhodněn při bodování v kritériu č. 3, což je právní subjektivita. Konstatoval, že
měl k tomuto bodu také připomínky, je to věc, která je řešená s vládním zmocněncem
pro sport, a až vznikne vládní dokument, který bude sport financovat, tak to bude jeho směr,
tzn. primárně podporovat infrastrukturu vlastněnou a financovanou provozně i investičně
ze strany měst a obcí. Toto bylo důvodem, proč na zasedání rady kraje tento návrh podpořil.
V dotaci se jedná o 5.750.000 Kč, které jsou k dispozici, a pro velký stadion je toho jen
třetinová investice. Tudíž nyní se spíše program testuje s minimální podporou pro projekty,
které už jsou ve fázi přípravy.
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Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
Podotkl, že obdržel návrh pozměněného usnesení, že „Výbor pro tělovýchovu a sport
Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání dotačního programu Podpora sportovní
infrastruktury navrhuje změny v podmínkách programu – 1. z kritéria pro bodová hodnocení
projektu vyjmout kritérium právní subjektivity žadatele a 2. navýšit váhu kritéria pro bodová
hodnocení projektů účelové určení sportoviště na 50% z aktuálních 30% (což souvisí
s přechozím návrhem úpravy počtu hodnotících kritérií). Všechny návrhy změn jsou
na základě usnesení výboru číslo 6/2018/VTS/39“.
Petr Tulpa
Zopakoval, že bude ctít názor jak sportovní části, která to původně navrhovala, tak oddělení
sportu, tzn., že návrh si nepřivlastňuje.
Martin Půta
Požádal o to, že pokud neprojde protinávrh hlasování, tak aby byl program podpořen, protože
vzhledem k vypisování termínů dotací se podpora investic z letošního roku přesune do roku
2019.
Bc. Zuzana Kocumová
Nechtěla tříštit hlasování, podpora programu se jí zdá v pořádku, jen požádala, aby ve chvíli,
kdy bude hotová strategie podpory sportu z vládní úrovně, a až bude vidět, jaké projekty se
přihlásily a případně, které byly vyčleněny tím, že byla znemožněna realizace nových
projektů, tak aby se k tomu zastupitelstvo vrátilo a případně se kritéria upravila.
Tomáš Hudec
Navrhl, aby program osvětlil Mgr. Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení mládeže, sportu
a zaměstnanosti.
Martin Půta
Upozornil na to, že pan Pokorný není přítomen. Tudíž může situaci osvětlit pan náměstek.
Petr Tulpa
Upozornil, že v místnosti je přítomen vedoucí odboru a požádal ho o vysvětlení.
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Pochopil protinávrh, ale nevěděl, co je potřeba osvětlit.
Tomáš Hudec
Reagoval, že jednoznačný návrh výboru byl, že se shodnul na těchto kritériích, protože město
má více možností dostat dotaci. Tudíž se výbor domluvil, aby kritéria byla spíše dělaná
pro spolky než pro obce a města.
Martin Půta
Konstatoval, že vzhledem k rozhodnutí výboru jsou předloženy dva návrhy, pro které se bude
hlasovat. Z pozice bývalého starosty upozornil na to, že nikdo jiný sportoviště, ať už je vlastní
město nebo spolky, nefinancuje než veřejné rozpočty. Spolky až na výjimečné případy, kdy
sportoviště dokážou generovat příjmy, tak jsou stejně financované z obecních rozpočtů a něco
do nich investuje kraj. Některé ještě něco dokázaly získat přes svazy a MŠMT. V tuto chvíli
se jedná o 5 milionů Kč na celý kraj. Opakovaně říkal předsedovi sportovního výboru, panu
náměstkovi, panu vedoucímu Pokornému i panu vedoucímu Křečkovi, že by bylo lepší tyto
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peníze rozdělit na podporu fungování spolků, než aby to vypadalo, že se podporují investice.
Avšak je nutné najít nějaká kritéria, podle kterých se program v tomto roce vyhlásí. Souhlasí
s tím, co říkala paní zastupitelka Kocumová. Program se po vyhlášení vyhodnotí a možná
v průběhu vznikne i celostátní koncepce, ze které bude jasné, jak se to má financovat celé,
protože bez peněz ze státu, krajské podpory a podpory obcí, se infrastruktura dlouhodobě
financovat nedá a nejhorší stav je současný. Nyní se poprvé testuje podpora investic.
Mgr. Jaromír Dvořák
Upřesnil, že paní zastupitelka Kocumová protinávrh nepodává s tím, že kritéria se budou
upřesňovat až potom, co vyjde stanovisko ze strany státu. A pan Hudec na protinávrhu trvá.
Martin Půta
Upřesnil, že protinávrh pana zastupitele Hudce je za sportovní výbor a bude se o něm
hlasovat.
Hlasování o návrhu usnesení – hlasování o protinávrhu
Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury navrhuje změny v podmínkách programu
1. z kritéria pro bodová hodnocení projektu vyjmout kritérium právní subjektivity
žadatele,
2. navýšit váhu kritéria pro bodová hodnocení projektů účelové určení sportoviště
na 50% z aktuálních 30% (což souvisí s přechozím návrhem úpravy počtu hodnotících
kritérií).
Všechny návrhy změn jsou na základě usnesení výboru číslo 6/2018/VTS/39.
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

11

PROTI: 6

ZDRŽEL SE:

14

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 257/18/ZK
Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. dotační program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018 a jeho účel,
kterým je výstavba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území
Libereckého kraje realizovaná v letech 2018–2019,
2. podmínky a vyhlášení dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2018 s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení do výše 5.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit vyhlášení „dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2018“.
Termín: 02. 07. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

31

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (48.) Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu
Libereckého kraje, programů 4.23 – Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál. Podotkl k předchozímu bodu, že se vrátí do sportovního
výboru a bude se aktualizovat.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 258/18/ZK
Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje,
programů 4.23 – Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu projektů podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje, programů 4.23
Sportovní akce, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
2018, před uzavřením smlouvy, s tím, že výše dotace a účel projektu se nemění u těchto
žadatelů takto
Program 4.23 – Sportovní akce
Výstupy parametrů
Název
žadatele

IČ

Název
projektu

Floorball Club
Česká Lípa
z.s.

68435053

Florbalové
války v České
Lípě

Štěpán Slaný

74205706

Salming
Floorball
Games 2018

Účel projektu

Realizace
Florbalových
válek v České
Lípě
Realizace
Salming
Floorball
Games 2018

De
minimis

Podíl
LK
(%)

Celkové
předpokládané
způsobilé
výdaje projektu
(v Kč)

Název
parametru

jednotka

hodnota

Návrh
dotace
(v Kč)

Ne

počet
aktivních
sportovců

aktivní
sportovci

400

55.000

28,21

195.000

Ano

počet
aktivních
sportovců

aktivní
sportovci

400

55.000

28,21

195.000

Program 4.26 – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích
2018
Výstupy parametrů
Název
žadatele

IČ

Název projektu

Účel projektu
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hodnota

Návrh
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projektu (v
Kč)
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FK
Sedmihorky
z.s.

FC Démoni
Česká Lípa
z.s.

26628490

Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní činnost
sportovní činnost
dětí a mládeže
dětí a mládeže
realizovaná FK
realizovaná v FK
Sedmihorky z.s.
Sedmihorky z.s.

22735488

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
dětí a mládeže
realizovaná v FC
Démoni Česká Lípa
z.s.

Podpora činnosti
klubu

činnost FK
Sedmihorky
z.s.

měsíc

12

140.000

50,00

280.000

činnost klubu,
FC Démoni
Česká Lípa z.s.

měsíc

12

117.000

69,93

170.000

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny rozpočtu projektů
informovat žadatele a zajistit předložení předmětných smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 52

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (49.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
Nenašla v materiálu systém rozdělování dotací. U některých akcí je psáno, že mohly žádat
u sportovních akcí, a přitom by si zasloužily zařadit mezi mimořádné akce. V zastupitelstvu
se jednalo o tom, že pokud bude návrh na mimořádné akce, tak bude možné tento seznam
rozšířit. Myslela si, že z akcí by si to zasloužily Svijany Open, ČT AUTHOR CUP, což je
největší závod, který se jezdí na horských kolech v celé České republice, dále by do kategorie
zařadila i Nature Run Liberec, který bude nejmasovějším závodem v Libereckém kraji, co se
týče běžeckých závodů.
Když se podívala na podporu mistrovství republiky hasičů, tak odbor navrhl podporu ve výši
0 Kč, výbor navrhl podporu ve výši 400 tisíc Kč a nakonec je v materiálu návrh na podporu
ve výši 500 tisíc Kč. V tomto přerozdělovaní systém bohužel nevidí. Požádala, aby se tím
pokusil vypořádat odbor, aby se podporovaly akce, které se budou opakovat a dle jejího
názoru jsou mimořádné. A požádala o vysvětlení, jak došlo k navýšení finanční podpory
mistrovství republiky hasičů.
Martin Půta
Podotkl, že není problém navrhnout akce, které se pořádají každý rok, do dlouhodobé
podpory. U akce Nature Run Liberec, která je letos poprvé, se v radě shodli, že je důležité
nejprve zjistit, zda bude tato akce udržitelná. A co se týká Mistrovství České republiky
v požárním sportu družstev, tak rada schválila 500 tisíc na jeho vlastní návrh, protože je
to významná akce, která se v kraji koná jednou za 15 let. Zastupitelstvo ale může navrhnout
snížení této částky.
119

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2018

Petr Tulpa
Domnívá se, že v materiálu systém je, rozděluje se podle tří skupin. Je to v materiálu uvedeno
a zdůvodňovalo se to.
Martin Půta
Doplnil k úpravě, ke které došlo mezi výborem, radou a zastupitelstvem. V původním návrhu
bylo 800 tisíc na Světový pohár ve skocích na lyžích, který se měl uskutečnit na Ještědu (letní
a zimní), ale Město Liberec nebylo schopno rozhodnout o tom, jestli akci podpoří nebo
nepodpoří, tak organizátoři uvedli jako jeden z důvodů to, že nemají zajištěné financování,
a mezi rozhodnutím rady a mimořádnou radou, která to projednávala znovu, písemně sdělili,
že od té své žádosti ustupují a peníze se částečně využily na navýšení některých částek, které
byly v původním materiálu.
Bc. Zuzana Kocumová
Zaslechla, že má přijít žádost na Město Liberec, ale oficiálně se žádná neprojednala. Slyšela
ale o výši žádosti kolem 6 milionů Kč. Tyto informace se k ní dostaly jako k předsedkyni
sportovní komise. Dále nezpochybňovala význam mistrovství republiky hasičského sportu,
ale domnívá se, že žádné jiné mistroství nedostává 500 tisíc Kč. Následně se zeptala, jaký je
postup, když chce navrhnout nějaké akce, protože vyjma Nature Run vidí v seznamu další
akce, které by si zasloužily být zařazeny mezi mimořádné. Dotázala se, zda to stačí ústně
nebo to musí zaslat písemně.
Martin Půta
Upřesnil, že to nejde ani jednou cestou. Přerozdělování se vypořádává jednou za rok
v programu víceletého financování, kdy zastupitelstvo projednává seznam akcí a otevírá se
možnost akce doplnit. Letošní rok to proběhlo v únoru a příští rok to bude stejně, kdy bude
příležitost doplnit seznam. Seznam se doplňuje jednou ročně, aby se neprojednával
na každém zastupitelstvu. Bude podporovat, aby se seznam akcí rozšířil, protože pro některé
akce je víceleté financování výhodnější.
Petr Tulpa
Doplnil, že e-mailem budou organizace vyzvány, že mohou doplnit některé akce
do víceletého financování. Aktualizace plánu rozvoje sportu se plánuje. V září se rozešle
výzva a v říjnu se bude zpracovávat, aby se to stihlo do listopadu nebo do prosince.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 259/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04806460000 Organizace sportovního prostřední o 250.000 Kč,
b) snížení ukazatele 04806490000 Sport v regionu o 2.026.000 Kč,
c) snížení ukazatele 04806470000 Sportovní reprezentace
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o 8.920.000 Kč,
d) navýšení ukazatele 04806400000 Nespecifikovaná rezerva – Podpora reprezentace LK
o částku 7.916.000 Kč,
e)

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 3.280.000 Kč, z toho

Číslo akce

Podpora
v Kč do
výše

Název akce

04806610000

Liberecká
sportovní a
tělovýchovná
organizace z.s.

46747818

Jablonecká 88/18

Liberec 5

46005

Servisní činnost okresní střešní
organizace LB-STO z.s.
Liberec

100.000

04806620000

Sokolská župa
Ještědská

44224737

Voroněžská 144

Liberec

46001

Provoz sokolské župy jako
servisního centra pro sokolské
jednoty

50.000

04806640000

Plochá dráha klub 71207520
v AČR

Letná 618/32A

Liberec XIIStaré
Pavlovice

46001

Semifinále Mistrovství světa 21 na ploché dráze 2018

150.000

04806650000

Hasičský
70888744
záchranný sbor
Libereckého kraje

Barvířská 29/10

Liberec

46007

47. Mistrovství České
republiky v požárním sportu
družstev HZS ČR a 65.
Mistrovství Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v
požárním sportu za účasti
České hasičské jednoty a
Moravské hasičské jednoty.

500.000

04806660000

Tělocvičná
jednota Sokol
Turnov

13582518

Skálova 540

Turnov

51101

Aktivity sokolského hnutí v
Libereckém kraji u příležitosti
100. výročí vzniku ČR

500.000

04806670000

Liberecký
tenisový klub z.s.

44224087

Fibichova 1377/8

Liberec 1

46001

Mezinárodní tenisový turnaj
Svijany Open 2018

300.000

04806680000

Revelations z.s.

02202808

B. Němcové 16

Jablonec nad
Nisou

46604

150.000

04806690000

Okresní rada
01452061
Asociace
školních
sportovních klubů
České republiky
Semily, pobočný
spolek
TERRA SPORT, 01626761
s.r.o.

Husova 77

Turnov

51101

JBC 4x REVELATIONS ZÁVOD SVĚTOVÉHO
POHÁRU VE FOURCROSSU
HORSKÝCH KOL
Trojboj všestrannosti s
Adamem 2018

Valdštejnská
286/7

Liberec

46001

ČT AUTHOR CUP

400.000

04806710000

Tempo Team
Prague s.r.o.

25107615

Františka Křížka
461/11

Praha

17000

Nature Run Liberec

400.000

04806720000

Sportovní unie
Českolipska, z.s.

64045889

Žižkova 231

Česká Lípa

47001

100.000

04806730000

Český orientační
spolek, z.s.

06189423

Chudenická
1059/30

Praha 10 Hostivař

10200

Podpora činnosti servisního
centra sportu ČUS při
Sportovní unii Českolipska,
z.s.
Finálové kolo Světového
poháru v orientačním běhu
2018

04806700000
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04806740000

Sport Action s.r.o

25407449

Kyjická 4771

Chomutov

43004

Slavnostní galavečery ankety
Nejúspěšnější sportovec roku
2017

80.000

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Žadatel

IČO

Náklady
celkem v Kč

Název projektu

Dotace
do výše v
Kč

De
minimis

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Hasičský záchranný sbor 70888744
Libereckého kraje

47. Mistrovství České republiky v
požárním sportu družstev HZS ČR a
65. Mistrovství Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v požárním
sportu za účasti České hasičské
jednoty a Moravské hasičské jednoty.

2.000.000

500.000 NE

doba trvání akce/dny/3

Tělocvičná jednota
Sokol Turnov

13582518

Aktivity sokolského hnutí v
Libereckém kraji u příležitosti 100.
výročí vzniku ČR

1.000.000

500.000 NE

1. účast na
všesokolském
sletu/den/6 2.
organizace krajského
sletu/den/2

Liberecký tenisový klub
z.s.

44224087

Mezinárodní tenisový turnaj Svijany
Open 2018

1.620.000

300.000 ANO

aktivní
sportovec/počet/50

TERRA SPORT, s.r.o.

01626761

ČT AUTHOR CUP

2.000.000

400.000 ANO

počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/3000

Tempo Team Prague
s.r.o.

25107615

Nature Run Liberec

4.500.000

400.000 ANO

doba konání
závodu/den/1

Český orientační spolek,
z.s.

06189423

Finálové kolo Světového poháru v
orientačním běhu 2018

600.000

400.000 ANO

počet závodníků/počet
osob/170

2.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě doporučení
Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje na projekt příjemci
Název žadatele

IČO

Název projektu

Požadovaná
dotace v Kč

AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR

62486331

Eco Energy Rally Bohemia 2018

350.000

Ing. Miroslav Novák

66644861

Vybudování herny pro stolní tenis

300.000

KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

26641232

119.000

MTB - Cyklokros Team, z.s.

26985217

Český krkonošský spolek SKI Jilemnice

15045447

PŘÍPRAVA MLÁDEŽE KC KOOPERATIVA
JABLONEC N.N. K REPREZENTACI ČR
PŘÍPRAVA ČLENŮ MTB - CYKLOKROS TEAM
K REPREZENTACI ČR 2018
Zimní závody

Český krkonošský spolek SKI Jilemnice

15045447

Startovní čísla a vestičky

105.000
200.000

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
Individuální dotace 2018
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 53

PRO:

32

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (50.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční
dotace Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 260/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Spolku
rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 187/18, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 300.000 Kč, číslo akce 04806190000,
Pěvecké sbory Libereckého kraje,
2.

zavádí nový specifický ukazatel, číslo akce 04806550000, Spolek rodičů a přátel dětí
a školy při ZUŠ, Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou – Celoroční činnost dětského
pěveckého sboru Iuventus, gaude!, ve výši 300.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Spolku rodičů a přátel
dětí a školy při ZUŠ, se sídlem Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 04033264,
na realizaci projektu „Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude!“ do výše
300.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 04 – Transfery číslo OLP/3280/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Spolkem
rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ, Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele a zajistit předložení
předmětné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Petru
Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
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Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 54

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

52. (51.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/18 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční
účelové dotace Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou na akci Společné
představení ZUŠ Libereckého kraje k oslavě 100 let od založení Československa
a Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené na akci ZUŠ Open
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 261/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace
Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou na akci Společné představení ZUŠ
Libereckého kraje k oslavě 100 let od založení Československa a Nadačnímu fondu
Magdaleny Kožené na akci ZUŠ Open
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 198/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – transfery, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 200.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
1. snížení ukazatele číslo akce 04806420000 – Aktivity ZUŠ OPEN o částku 200.000 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů
a) číslo akce 04806593455 s názvem Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou,
Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47,
466 01 Jablonec nad Nisou „Společné představení ZUŠ Libereckého kraje k oslavě
100 let od založení Československa“ ve výši 100.000 Kč,
b) číslo akce 04806600000 s názvem Nadační fond Magdaleny Kožené, IČ 04845293,
se sídlem Polní 6, 639 00 Brno „ZUŠ Open“ ve výši 100.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní uměleckou školu, Jablonec nad Nisou,
Podhorská 47, příspěvkovou organizaci, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, 466 01
Jablonec nad Nisou na akci číslo 04806593455 „Společné představení ZUŠ Libereckého kraje
k oslavě 100 let od založení Československa“ ve výši 100.000 Kč,
schvaluje
znění Smlouvy č. OLP/3495/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní uměleckou školou, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47,
příspěvkovou organizací, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou,
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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. 07. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy OLP/3495/2018 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 07. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 55

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. (52.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/18 – úprava kapitol 914 04 –
působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 262/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/18 – úprava kapitol 914 04 – působnosti
a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 205/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly
914 04 – působnosti a kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 30.000 Kč následovně
1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – číslo akce 0487050000 – Hry olympiád dětí
a mládeže – organizace pořádání Her letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 o částku
30.000 Kč,
2. navýšení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a zavedení nového ukazatele, číslo akce
04806580000 – Ocenění – Hry olympiád dětí a mládeže – organizace pořádání Her letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019 o částku 30.000 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: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 56

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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54. (53.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18 – snížení výdajů v kapitole
913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 912 06
– Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; přesun finančních prostředků na běžnou
údržbu silnic a na projektové dokumentace
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál. Následně požádal o doplnění a upřesnění
názvu bodu.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Konstatoval, že Výbor dopravy projednal body č. 54, 55 g), 55 h), 59, 60 a 61, a doporučil je
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 263/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18 – snížení výdajů v kapitole 913 06 –
Příspěvkové organizace, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 912 06 – Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy; přesun finančních prostředků na běžnou údržbu silnic
a na projektové dokumentace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 202/18, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, o částku
10.000.000 Kč, a to tak že se
a) snižují výdaje z akce „Krajská správa silnic LK p.o. – realizace příkazní smlouvy
Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2018“ o částku 17.996.452 Kč,
b) navyšují výdaje na akci „Krajská správa silnic LK p.o. – realizace příkazní smlouvy
Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2018“ o částku 7.996.452 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, na akci
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018–2019“ o částku
10.000.000 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. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 57

PRO:

32

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

55. (54.) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy,
pro Město Stráž pod Ralskem na projekt „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem –
Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 264/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Stráž
pod Ralskem na projekt „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt
ke stavebnímu povolení“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 00260967,
ze dne 18. 5. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Klidová zóna ve Stráži
pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž –
projekt ke stavebnímu povolení“ ze dne 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a o změně termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019, z důvodu
problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zájmu
Zastupitelstva města o změnu Studie ve vedení cyklostezky,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“ z 30. 6. 2018
na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
2.

Termín: 10. 07. 2018
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017.
Termín: 30. 07. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 58

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. (55.) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 16. 5. do 11. 6. 2018
b)
Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy
Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019–2022 a rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2019
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2018
d)
Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2018
e)
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, za rok 2017
f)
Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2017
g)
Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
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h)

i)
k)
l)
m)
n)
o)

organizace, za rok 2017
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2018 – financování výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních
prostředků – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018
Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje
a na 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje
Vyřízení petice č. P/2/2018
Vyřízení petice č. P/3/2018
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci projektu IP1
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán tvorby strategického
dokumentu
Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných majitelů firem účastnících se
zadávacích řízení vyhlašovaných Libereckým krajem

Předkladateli jsou členové rady kraje
Martin Půta provedl výčet písemných informací. Následně požádal o doplnění a upřesnění
názvu písemné informace 55 o).
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 265/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 16. 5. do 11. 6. 2018
b)
Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy
Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2019–2022 a rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2019
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2018
d)
Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2018
e)
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, za rok 2017
f)
Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2017
g)
Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2017
h)
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2018 – financování výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních
prostředků – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2363/2018
i)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje
a na 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje
k)
Vyřízení petice č. P/2/2018
l)
Vyřízení petice č. P/3/2018
m)
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci projektu IP1
n)
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán tvorby strategického
dokumentu
o)
Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných majitelů firem účastnících se
zadávacích řízení vyhlašovaných Libereckým krajem
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 16. 5. do 11. 6. 2018
b) Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého
výhledu rozpočtu kraje na období let 2019–2022 a rozpočtu Libereckého kraje na rok
2019
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2018
d) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2018
e) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, za rok 2017
f)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatel” za rok 2017
g) Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2017
h) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2018 – financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků – Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. OLP/2363/2018
i) Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10. zasedání rady kraje
a na 9. a 10. mimořádném zasedání rady kraje
k) Vyřízení petice č. P/2/2018
l) Vyřízení petice č. P/3/2018
m) Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci projektu IP1
n) Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ - plán tvorby strategického dokumentu
o) Žádost o sdělení postupu při zjišťování skutečných majitelů firem účastnících se
zadávacích řízení vyhlašovaných Libereckým krajem
HLASOVÁNÍ Č.: 59

PRO:

31

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Před projednáváním bodu č. 61 byla, na žádost předsedů klubů ZLK, pro zastupitele
připravena prezentace od společnosti Autobusy LK, s. r. o., k tomuto bodu. Prezentaci
komentoval jednatel společnosti pan Ing. Jiří Řádek.
57. (61.) Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Navrhl, aby byly vzneseny připomínky a panu jednateli pak bylo uloženo, aby je vypořádal
do určitého termínu. Zastává názor, že kraj je schopný vytvořit vnitřního dopravce, zakázku
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mu do budoucna zadat, jezdit za srovnatelné ceny, jaké se očekávají při nárůstu indexace
mezd a cen pohonných hmot v soutěžích na 10 let. Včera, po rozhodnutí ÚOHS, vedení
vyhlásilo VZ 10 na dvě východní oblasti, kdy předpokládaná maximální cena od společnosti
Mott MacDonald, spol. s. r. o., už na příští rok byla přes 40 Kč. Rada rozhodla, že se nepůjde
na maximum a ukáže se, jestli se do zakázky, která by měla platit od dubna příštího roku,
uchazeči přihlásí. To by mělo být zjištěno v červenci. V Ústeckém kraji má jedna z divizí
BusLine a. s., nové majitele, kteří oznámili Ústeckému kraji, že budou jezdit jen do konce
měsíce června, pokud nedostanou přidáno. Rada kraje je v úzké komunikaci s panem
náměstkem Komínkem, který to má v Ústeckém kraji celé na starost a jsou v podobné situaci
jako Liberecký kraj. Avšak zatímco Autobus LK jsou s. r. o., tak v Ústí je to příspěvková
organizace.
Otázka č. 1
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph. D.
Zeptal se, zda je do nákladů započítáno i to, že ještě před samotným spuštěním zakázky bude
muset Liberecký kraj vložit do společnosti peníze na akontaci úvěru a na rozběh firmy,
tzn. mzdové náklady, provozní náklady atd. Zda se tyto vstupní investice rozpouštějí v ceně
za dopravní výkon v následujících 10 letech.
Ing. Jiří Řádek
Pokud se bude mluvit o kalkulaci jako takové, toho výkonu, tak ta v sobě zahrnuje všechny
provozní náklady. Pokud se bude mluvit o přípravě v roce 2019, která tomu eventuálně může
předcházet, tak to, co se rozebíralo na semináři, kde se mluvilo o 20% akontaci a objednání
a nákupu, tak to je problém cash flow s tím, že v modelaci ceny dopravního výkonu je
zahrnuta celá cena toho autobusu včetně úvěrového navýšení, včetně veškerých pojistek atd.
V ceně, která zazněla, je cena kompletní. Není tam jen provoz Autobusů LK za rok 2019.
Otázka č. 2
Ing. Michal Kříž
Navázal na otázku, že kdyby se mělo ukázat cash flow, kdyby se řeklo v srpnu „ano,
rozjedeme to, chceme, aby se začalo jezdit od 2020 Českolipsko a Liberecko“, kolik by to
stálo, že by kraj musel investovat nebo vkládat prostředky do společnosti a 120 milionů Kč
na investiční záruku. Požaduje, aby to bylo zpracováno v přehledné tabulce.
Ing. Jiří Řádek
Toto je předmětem dalšího zadání, které se dopracovává, a je to otázka roku 2019, a přesného
časového rozfázování nákladů, které do toho musejí jít. Když se bude mluvit o autobusech,
které jsou největší položkou, tak dodavatele deklarují minimálně sedm měsíců, tzn., že se
mluví o prvním čtvrtletí (březen, konec března), kdy bude nutno položit akontaci při
objednání atd. Zpracovává se materiál, který by měl být hotov do konce července.
Martin Půta
Budou ambice, aby se v srpnu vědělo, jestli existují možnosti využít evropské dotace
pro nákup autobusů. Musí se zjistit, pro jaké oblasti a v jakém objemu by to bylo možné.
Otázka č. 3
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph. D.
Zeptal se, zda jsou do vstupních nákladů rozpuštěny i odkupy autobusů od stávajících
dopravců, v těch 40 milionech a 80 milionech, co směřují do obou oblastí.
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Ing. Jiří Řádek
Tyto náklady jsou také zahrnuty, ale nejsou nějak závratné, protože z oblasti České Lípy je
použitelných 12 autobusů a při jejich stáří nevytváří významné prostředky na nákup.
U Liberce je počet větší, ale počítá se s tím.
Otázka č. 4
Bc. Stanislav Mackovík
Uvádělo se, že bude nutný pronájem. Zeptal se, jaké budou parametry výběru pronájmu, jestli
se počítá jen cena nebo i logistické zajištění (tzn., že autobusy někde musí být a musí
se provádět servis) pro provoz autobusů.
Ing. Jiří Řádek
Dá se to zajistit vlastními silami nebo dodavatelsky, pokud se mluví o servisu jako takovém,
tzn. oprava autobusů, mytí, tankování. Pokud se mluví o parkování a odstavných plochách,
tak to bude formou pronájmu, protože není infrastruktura, která by to zajistila. V přístupu
k servisu jsou možné dvě cesty – vlastní, která je velmi náročná z hlediska zabezpečení všech
zákonem požadovaných podmínek, anebo si servis nakupovat. V dnešní době dodavatelé
autobusů nabízí různé služby, ať už na bázi tzv. full servisu na základě ujetých kilometrů
a paušálních plateb. A je to otázka trhu, aby se kraj dostal na položky, které nákladově příliš
nezatěžují. Pokud se to povede, tak je to kalkulačně lepší než provozovat vlastní servis
s problematikou řešení personálního obsazení, veškerého vybavení na všechny typy autobusů
atd. V kalkulaci je počítáno s nějakou částkou, která je stanovená v tomto případě
kvalifikovaným odhadem s potvrzením potenciálních dodavatelů o výši té ceny a možnosti
provozování na bázi full servisu.
Otázka č. 5
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph. D.
Zeptal se na způsob indexace ceny, která v průběhu 10 leté zakázky dosahuje až 70 Kč na km
a v průměru kolem 54,50 Kč. To jsou v tento moment nepředstavitelné peníze. Způsob
indexace mu z analýzy nebyl zřejmý. Je obdobný jako v případě vypsané zakázky na oblast
východ, tedy zahrnuje parametry typu mezd, inflace, ceny pohonných hmot, nebo se liší
od modelu, který je použit pro výpočet indexace pro 10 letou zakázku vypsanou externě.
Ing. Jiří Řádek
Indexy není možné tak dalece odhadnout, ale v každém případě model, který je naznačen
a který tam je, tak předpokládá transparentně a jednoduše při znalosti indexů, doplnění cen
dopravního výkonu, tak aby byly transparentní. S ohledem na průměrnou cenu (54,50 Kč)
jsou indexy v materiálu nastaveny poměrně vysoko. Není jasné, jaká bude inflace za 5 let,
jaká bude cena nafty a jak porostou mzdy v tom tržním prostředí při nedostatku řidičů.
Pro začátek byla cena stanovena velmi přesně. Další období jsou znázorněny spíše proto,
aby právě ty oblasti, tzn. fixní oblasti, režijní náklady, provozní náklady, ať už to jsou mzdy,
nafta, tak aby bylo vidět, jaké indexovatelné skupiny tam jsou.
Martin Půta
V principu je to stejné jako u VZ 10, protože tam se v tom vzorci indexuje – práce řidičů
(nařízením vlády) a náklad na pohonné hmoty. A věci, které se tímto neindexují, se indexují
inflací, tzn. cena autobusů, cena za režiji, cena za vedlejší náklady, které nejsou obsaženy
v tom ostatním. Jediné co se tou soutěží získává, je jméno dopravce, který bude koeficienty
ceny zvyšovat celých 10 let. Je dobré mít souběžně vnitřního dopravce a vysoutěženou firmu,
protože v obou případech, kdyby byl jen vnitřní dopravce, tak se budou těžko hlídat náklady,
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které bude firma chtít, a v případě, že by byla jen vysoutěžená firma, tak bude stejná situace
jako před rokem, kdy budou chtít více peněz apod. Pro jak tuhle analýzu, tak pro odbor
dopravy na VZ 10 pracovala stejná firma, a asi by bylo vhodné její vyjádření k použité
indexaci nákladů.
Ing. Jiří Řádek
Do konce července bude snaha stanovit na základě matematických modelů výhled
na nejbližší období s těmi indexy v jednotlivých položkách. Může se pracovat s historií,
kterou poskytuje Statistický úřad z hlediska nafty, vývoje mezd, tím pádem se dokáže říci, co
bude za dva roky, ale ne za 5 let.
Otázka č. 6
Mgr. Juraj Raninec
Poděkoval za analýzu. Obával se, zda nejsou podhodnoceny mzdové náklady, protože plat
u řidičů 35 tisíc Kč v roce 2020 se mu zdá málo, a to by mohlo mít vliv na cenu dopravního
výkonu. Jinak se domnívá, že se jedná o velké dobrodružství, pustit se do vnitřního dopravce
v tomto rozsahu, a návrh nepodporuje.
Ing. Jiří Řádek
Problematika platu 35 tisíc Kč je velké téma. V současné době jsou řidiči se svými platy
s ohledem na hodiny strávené v práci pod cenou brigádníků v Lidlu. Odmítá se bavit na téma
zákonných minim, ale je potřeba respektovat tržní prostředí v této kategorii. Z vlastní praxe
ví, že např. u kamionů se pod 35 tisíc Kč nikdo do diskuze nepouští. 35 tisíc Kč je minimum,
které se musí do kalkulace od roku 2020 započítat. A k tomu se připočítá míra bezpečnosti.
S ohledem na to, kolik činí nyní průměrné platy řidičů, tak 35 tisíc Kč by mohlo být výchozí
za rok. Dnes se platy pohybují okolo částky 32 tisíc až 33 tisíc Kč.
Martin Půta
Pokud mzdy porostou, tak se zaplatí, ať už se to bude platit dopravci kraje nebo firmě, která
se vysoutěží.
Otázka č. 7
Bc. Stanislav Mackovík
Vrátil se k otázce pronájmu. Zajímalo ho, kdy budou jasné parametry, co se bude pronajímat,
tzn., jestli jen parkovací plochy nebo logistiku a servis okolo.
Ing. Jiří Řádek
Je to předmětem následujícího měsíce, tzn., že rozhovory, které k tomu vedou, budou
uzavřeny za měsíc. Očekává, že k termínu, kdy se odevzdají indexační výhledy, tak bude
jasná i problematika pronájmu.
Otázka č. 8
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph. D.
Další otázky pošle písemně. Jeho předchozí otázka se týkala toho, zda model, který byl
použit, je shodný s VZ 10, protože parametry, jak se odhaduje inflace v příštích letech,
to už je jen vstup a na tom to nezávisí. Ale šlo mu o ten použitý model, který by měl být
shodný tak, aby to tržní prostředí bylo nastaveno stejně jak pro vnitřního dopravce, tak
pro externího dopravce. Okomentoval, že rozhodnutí o vnitřním dopravci je primárně
politické rozhodnutí, nesmí ale postrádat obchodní logiku. Proto je potřeba velmi pečlivě
sledovat vývoj na trhu. Některé vstupní předpoklady v materiálu jsou v bezpečné oblasti,
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takže je tam i nějaký prostor, který pravděpodobně ty firmy dokáží využít a případně ho lze
využít i v případě vnitřního dopravce. Pro něj je to záležitost, kterou chápe jako kontrolu nad
penězi, které Liberecký kraj, jakožto veřejnoprávní korporát, na tuto oblast vydává, tudíž
návrh podpoří, ale zároveň je potřeba, aby se nejednalo o bianco šek pro tuto firmu s tím, že
si může říct o libovolné náklady a pohybovat se v oblasti bez obchodního rizika. I kraj by měl
na vlastní firmu tyto nároky klást.
Ing. Jiří Řádek
První část otázky nemohl zodpovědět, protože nezná detaily VZ 10. Nicméně z jednání ví,
že firma, která na tom spolupracovala, pracovala na podobném modelu indexovatelných
skupin, tak aby to bylo transparentní jak pro dopravce, tak pro kraj. K druhé otázce podotkl,
že si myslí, že přijde doba, kdy bude potřeba kontrolní mechanizmus ze strany krajského
úřadu nebo Libereckého kraje vůči vnitřnímu dopravci, a že se bude diskutovat mezi
managementem a vedením kraje o představách té ceny (jestli to není příliš drahé). Bude
potřeba kontrolního orgánu na straně kraje. Bude dobré srovnání s dopravci okolo, ale myslí
si, že pozitiva vnitřního dopravce převáží i toto riziko a toto úsilí.
Martin Půta
Domnívá se, že právě proto varianta ve dvou nebo třech oblastech vysoutěžit a ve dvou nebo
třech oblastech mít vnitřního dopravce, může vést k vnitřní rovnováze, protože bude
oboustranná kontrola toho, zda se jedna nebo druhá strana nevymyká z možností, které jsou
dosažitelné a reálné. Dopravci si byli vždy schopni obhájit, proč jezdí, za kolik jezdí, a umí
si obhájit peníze, které dostanou od zastupitelstva.
Ing. Jiří Řádek
Doplnil k připomínce, že tam jsou velké rezervy. Není si jich vědom, ale pokud je myšlenka,
že někde jsou, tak by je rád probral. Domnívá se, že tak jak se nastavily ty výchozí parametry
na rok 2020 na zahájení provozu, tak tam moc rezerv není a odpovídá to reálu, který v praxi
dnes funguje. Rozdíl, který je teď vnímám mezi cenami, je značný, ale je dán vozovým
parkem, tam je 7 Kč/km jen autobus. Nafta je pro všechny stejná a rezerv tam moc není.
Otázka č. 9
Ing. Radovan Vích
Nevznesl dotaz, jen sdělil stanovisko (SPD+SPO). Chápe připomínky ODS, myslí si,
že principiální problém je v tom, že by kraj, jako takový, neměl podnikat, proto k tomu mají
přístup, který není kladný. Klub (SPD+SPO) vznik soukromého dopravce podporoval,
důvodem je, že nemohou vznikat kartelové dohody, že jeden nabídne cenu dopravního
výkonu za 34,98 Kč a druhý za 34,99 Kč. Tím v podstatě dochází k vydírání, kartelové
dohody, které pak mají vliv při 13 milionech km na ceny, které pak musí kraj platit. Podporují
návrh, protože pokud hejtman nebo Liberecký kraj zodpovídají za dopravní obslužnost
v kraji, tak by měli mít také nástroje k tomu, aby byli schopni tento úkol splnit. Jedná se
o přelomovou věc, ale je to krok správným směrem. Je jen potřeba obhájit cenu dopravního
výkonu a provádět kontrolní mechanizmy, aby tato společnost fungovala hospodárně.
Martin Půta
Navrhl, aby se do konce měsíce zformulovalo to, co zastupitele ještě zajímá, aby se k tomu
v druhé polovině července mohlo udělat nějaké projednání připomínek, aby byl dokument
z tohoto pohledu vypořádaný a aby se závěrečná diskuze nezdržovala řešením dalších věcí
na straně 65 v analýze, ale rozhodovalo se o tom, jaký směrem se kraj v budoucnu vydá.
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Navržení usnesení navrhuje vzít analýzu na vědomí a panu náměstkovi Pieterovi uložit, aby
navrhl další postup.
To úsilí, které bylo vynaloženo, aby kraj nemohl vstoupit do dopravních firem, bylo
vynaloženo dobře. Vstup do stávajících dopravců by pro kraj bylo levnějším způsobem
zajištěním vnitřního dopravce než stavba firmy na zelené louce. Pořád je ale šance vytvořit
logickou záležitost a volný trh, ve kterém je zindexováno úplně všechno, je nejlepší věc,
ale ne pro toho, kdo to platí, ale pro toho, kdo to dodává.
Požádal zastupitele o písemné připomínky k problému ideálně směrem na pana náměstka
Pietera, jako předkladatele materiálu na příští zastupitelstvo tak, aby rada byla schopna
zajistit jejich vypořádání. Termín vypořádání, pokud nebude stačit písemně, bude někdy
v druhé polovině července.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 266/18/ZK
Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
analýzu potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou
vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK zpracovanou společností Autobusy LK, s. r. o.
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit orgánům kraje doplněnou analýzu o porovnání předpokládaných nákladů
na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Liberecko sever, Liberecko jih a Českolipsko
formou veřejné zakázky na období od r. 2020 dle známých indexovaných položek s výhledem
do r. 2030, formou zřízení dopravce na „zelené louce“ anebo odkupem stávajícího dopravce
a podrobný rozpočet společnosti Autobusy LK, s.r.o. od září roku 2018 do prosince roku
2019 v případě schválení zajištěním dopravní obslužnosti v oblasti Liberecko sever,
Liberecko jih a Českolipsko od 1. 1. 2020 formou „brutto“ režimu dle zákona o zadávání
veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 03. 08. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 60

PRO:

27

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

58. (57.) Vyhlášení programu č. 2. 2 – Regionální inovační program v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionálního rozvoje
Předkladatel Ing. Radka Loučková Kotasová
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 267/18/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 2 – Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory regionálního rozvoje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.283.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení
programu Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.2 k předkládání žádostí o dotace na rok
2018.
Termín: 27. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 61

PRO:

30

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

59. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy,
pro dobrovolný svazek Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel
nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 268/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro dobrovolný svazek
Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka
svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost dobrovolného svazku Cyklostezka Svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou,
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 72559616, ze dne 1. 6. 2018 o prodloužení
termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý
Kostel“ ze dne 30. 6. 2018 na 20. 12. 2018 a o změně termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 8. 2. 2019, z důvodu problematického výběrového
řízení na zpracovatele projektové dokumentace,
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schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“ z 30. 6. 2018 na 20. 12. 2018 a termín
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 8. 2. 2019
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
2.

Termín: 20. 07. 2018
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázekpodepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2517/2017.
Termín: 10. 08. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 62

PRO:

31

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

60. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, snížení výdajů
v kapitole 920 06 – Účelové Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů
v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; podpora cyklodopravy LK
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 269/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, snížení výdajů v kapitole
920 06 – Účelové Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06
– Transfery, odbor dopravy; podpora cyklodopravy LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18, kterým se navyšují příjmy kraje
v celkové výši 391.617 Kč, a to
a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 17.000 Kč,
b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 37.800 Kč,
c) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 15.450 Kč,
d) zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, v souvislosti
se závěrečným vyúčtováním neinvestičního příspěvku poskytnutého 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 ve výši 83.819 Kč,
e) zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
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f)

2.

se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, v souvislosti
se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy
č. OLP/3218/2014 ve výši 44.020 Kč,
zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, v souvislosti
se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy
č. OLP/3217/2014 ve výši 82.000 Kč,

g) vybrané za náklady řízení ve výši 69.078 Kč,
h) vybrané za prodej pozemků ve výši 42.450 Kč,
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18, kterým se snižují výdaje v celkové výši
1.102.662 Kč, a to tak, že se
a)

snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy z akce
„Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši 682.662 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „výkupy
pozemků“ ve výši 420.000 Kč,
3.

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 212/18, kterým se navyšují výdaje v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy celkové výši 1.494.279 Kč, a to tak, že se
a) snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK“
ve výši 491.800 Kč,
b) navyšují jednotlivé akce v celkové výši 1.986.079 Kč:
-„Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie“ ve výši 250.096 Kč,
-„Oprava turistické lávky Rádlo přes I/65“ ve výši 500.000 Kč,
-„Napojení JBC na cyklotrasu Odra-Nisa podél I/65“ ve výši 588.100 Kč,
-„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“ ve výši 647.883 Kč,

rozhoduje
1. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rozvoj cyklistické dopravy, níže uvedeným
žadatelům o individuální dotaci na projekty ve výši 1.986.079 Kč
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

1.
00260401
Obec Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště
Cyklostezka Panenský potok – vyhledávací studie

Vyhotovení územně technické (vyhledávací) studie, která
prověří možnosti realizace bezpečného propojení Mimoň –
Účel projektu Jablonné v Podještědí pro cyklisty s cílem odklonění této
dopravy od frekventovaných silnic II/270 a III/2708 a
III/26834.
Název
Územně technická studie
parametru
projektu
Měrná
Ks
jednotka
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Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice

1
357.280

70
250.096
investice
1. 6. 2018 – 31. 10. 2018
2.
00262544
Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo
Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65

Oprava a revize turistické lávky přes I/65.
Kompletní oprava lávky
soubor
1

1.000.000

50
500.000
neinvestice
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Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

31. 5. 2018 – 31. 10. 2018
3.
00262544
Obec Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo

Název projektu

Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra Nisa/Nová Hřebenovka podél
I/65

Účel projektu

Vytvořit kvalitní cyklistické propojení Jablonce nad Nisou s odbočkou
k Rádlu mimo silnici I/65, na kterou je vjezd cyklistům zakázán.

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

Oprava povrchu – asfaltový pás 5+4 cm
soubor
1

1.176.200

50
588.100
investice
31. 5. 2018 – 31. 10. 2018
5.
00525707
Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice

Název projektu

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Účel projektu

V návaznosti na realizaci okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem se
bude realizovat smíšená stezka pro pěší a cyklisty podél III/27241 v délce
93 m a šířce 2.0 m.
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Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
2.

Stezka pro pěší a cyklisty
metry
93

647.883

100
647.883
investice
1. 8. 2018 – 29. 3. 2019

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce mostu přes
řeku Jizeru“, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 2.000.000 Kč,
z důvodu realizace akce až v roce 2019 a z důvodu omezených prostředků ve schváleném
rozpočtu kraje:
4.
00262421

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Obec Kořenov, Kořenov 480, 468 49 Kořenov

Účel projektu

Rekonstrukce stávajícího mostu na pomezí Krkonoš a Jizerských
hor, který je v havarijním stavu.

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

Rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru

most
kus
1
6.000.000
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Podíl dotace
33,33
na nákladech
projektu (%)
Max. výše
2.000.000
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
neinvestice
Termín
11. 3. 2019 – 22. 11. 2019
realizace
projektu
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedenými
podpořenými obcemi a Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci rozvoje
cyklistické dopravy
1. OLP/3829/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Brniště, Brniště
102, 471 29 Brniště, IČ 00260401,
2. OLP/3826/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem, Obcí Rádlo, Rádlo 252,
468 03 Rádlo, IČ 0026254, na projekt Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65,
3.

OLP/3824/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Rádlo, Rádlo 252,
468 03 Rádlo, IČ 00262544, na projekt Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra
Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65,
4. OLP/3828/2018, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, Dubnice
240, 471 26 Dubnice, IČ 00525707
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 63

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

61. (63.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 213/18 – úpravy kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Technická univerzita v Liberci
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 270/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 213/18 – úpravy kapitoly 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – Technická univerzita v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 213/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Technické univerzitě
v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01, Liberec I-Staré Město, na
akci XXVIII. ročník semináře Česko-slovenské vztahy/Slovensko-české vztahy, ve výši
10.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3885/2018 mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, ve výši na
akci XXVIII. ročník semináře Česko-slovenské vztahy/Slovensko-české vztahy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2018.
Termín: 30. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 64

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

62. (64.) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s., a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské
nemocnice Liberec, a. s.
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Martin Půta
Upřesnil, že jako zástupce kraje do dozorčí rady je nominován pak Roman Baran. Paní
poslankyně Pastuchová rezignovala na pozici v dozorčí radě. Dotváří se plná nominace
zástupců.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 271/18/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s,. a návrh nominace zástupce kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice
Liberec, a. s.
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo 460 63, která se uskuteční dne 29. 6. 2018,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne
29. 6. 2018,
navrhuje
do dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., jako zástupce kraje pana Romana Barana,
nar.
bytem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 29. 6. 2018, zastupoval Liberecký kraj, hlasoval
pro navrženého kandidáta kraje do dozorčí rady společnosti, a aby hlasoval pro další navržená
usnesení valné hromady.
Termín: 29. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 65

PRO:

27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

63. (65.) Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a účetní závěrka
společnosti za rok 2017
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 272/18/ZK
Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a účetní závěrka společnosti
za rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti a účetní závěrku akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
za rok 2017.
HLASOVÁNÍ Č.: 66

PRO:

27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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64. (67.) Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 273/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) prodej p.p.č. 802/1 o výměře 564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 165, jiná stavba, p.p.č. 802/2 o výměře 25 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 803
o výměře 357 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Liberec XVII –
Kateřinky, č.p. 166, jiná stavba, p.p.č. 804 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 805 o výměře 400 m2, trvalý travní
porost, p.p.č. 806 o výměře 1007 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití
společný dvůr, p.p.č. 807/1 o výměře 1819 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p.p.č. 807/2 o výměře 245 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační
plocha, nacházejících se v k.ú. Kateřinky u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu
vlastnictví č. 210 u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně vodního díla (jezu)
na vodním toku Černá Nisa, nacházejícího se na p.p.č. 2240/3 v k.ú. Ruprechtice
dle geometrického plánu č. 2494-19/2014 ze dne 19. 3. 2014 a p.p.č. 818/3 v k.ú.
Kateřinky u Liberce dle geometrického plánu č. 505-19/2014 ze dne 19. 3. 2014, včetně
všech včetně všech součástí a příslušenství,
manželům
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 6.180.000 Kč (slovy: šest milionů sto osmdesát tisíc
korun českých), z důvodu nepotřebnosti majetku,
b) úhradu pojistného plnění kupujícím uvedeného v Oznámení o poskytnutí plnění
z pojistné události, Kooperativa pojišťovna, a.s., č. 4184012525, ve výši 569 842,00 Kč
(slovy: pět set šedesát devět tisíc osm set čtyřicet dva korun českých) včetně DPH
ze strany příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3 a to do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu k předmětným nemovitostem, z důvodu
zborcené zdi náhonu k vodní elektrárně, s tím, že tímto plněním jsou veškerá práva
a povinnosti k nemovitostem zcela vypořádaná a kupující nebudou požadovat
po prodávajícím a příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3 další finanční plnění
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 67

PRO:

27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

65. (68.) Dohoda o zrušení smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby
č. OLP/69/2018 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 274/18/ZK
Dohoda o zrušení smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby č. OLP/69/2018 mezi
Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
znění Dohody o zrušení smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby č. OLP/69/2018
mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant s.r.o., IČO 47311576, se sídlem V Úvoze
860, 460 01 Frýdlant
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit podpis
dohody.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 68

PRO:

28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

66. (69.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18 – navýšení kapitoly 917 09
Transfery odbor zdravotnictví, poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici
Liberec, a.s., na zajištění lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 275/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18 – navýšení kapitoly 917 09 Transfery
odbor zdravotnictví, poskytnutí vyrovnávací platby Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
na zajištění lékařské pohotovostní služby ve Frýdlantu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 912 09 –
Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – výstavba nové
výjezdové základny Turnov v celkové výši 551.692 Kč a navyšují výdaje kapitoly 917 09 –
Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel Krajská nemocnice Liberec, a.s. – LPS
v celkové výši 551.692 Kč
rozhoduje
o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši
551.692 Kč pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/3984/2018 o zajištění lékařské pohotovostní služby Frýdlant mezi
Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 69

PRO:

28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

67. (70.) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS
Jablonec nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Petr Tulpa
Projekt byl v harmonogramu s časovou ztrátou a poslední varianta na výzvu na stavební práce
byla taková, že se všechno spustilo v soutěži a výstupem bylo, že se na soutěž nikdo
nepřihlásil. Tím vznikla časová ztráta a celý projekt se v rámci procesu musel přestavět. Bylo
zjištěno, proč se firmy nepřihlásily, a zásadním důvodem bylo, že jednotlivé položky byly dle
názoru investora a stavebních firem nízké, tudíž se musely přepočítat a došlo k protažení
termínu, což znamená, že se vedle připomínek k cenám objevily připomínky k časovému
prodlení. Z toho vyplývá, že projekt by se za dobu, co byl ve vývěsce, nepostavil. Z toho
důvodu došlo k navýšení. Rozvoj proto na všechny výbory předkládá toto řešení. Jedná se
o jediný projekt, který takto zaostává.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Potvrdil to, co řekl pan náměstek. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost byl
informován, protože se jedná o školu a školské zařízení, a výbor jednohlasně doporučil
materiál pro přijetí zastupitelstvu.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výbor finančního
Konstatoval, že Výbor finanční nepřijal k bodu usnesení. Navýšení bylo více a tento projekt
byl poslední. Osobně si myslí, že je potřeba školství podpořit, ale v COV se pohybují velké
peníze.
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Ing Jitka Volfová
Chce tento projekt podpořit, protože podpora školství je potřebná. Je potřeba podpořit
učňovské vzdělávání a Centra odborné výchovy přispějí k tomu, aby se podporovaly ty obory,
které jsou potřeba. Nikdo nepočítal s tím, že se nepřihlásí žádný dodavatel.
Petr Tulpa
Doplnil, že škola byla vyklizená už v březnu a v současné době je v Železném Brodě.
Po přestěhování bylo možné udělat další průzkumné sondy a zjistilo se, že celá ta budova je
protkána dřevomorkou. Částka je vysoká, ale když se neposkytne, tak bude nutné hledat
náhradní řešení. Náhradní řešení by šlo přes problematiku Integrovaného plánu rozvoje
území, tzn. Jablonec, Liberec, a mohlo by se tát, že se do škol nedostanou výtahy, které by
v tom projektu byly, tzn., že by se nahradily, ale zabezpečit budovy bezbariérovým přístupem
je další cíl. Cena by byla stejná, ale v integrovaném plánu by projekt nešel do dotovaného
projektu.
Martin Půta
Podotkl, že se musí počkat na dotace. Pokud nebudou, tak se bude muset zaplatit celá částka
z rozpočtu. Jedná se ale o jediný projekt, který je takto zdržen.
Mgr. Jaromír Dvořák
Poznamenal, že investice do jednoho centra vzdělávání několikanásobně přesahují roční
investice do všech školských zařízení, které kraj zřizuje. Je rád, že do škol peníze jdou, ale je
potřeba si uvědomit, že škol je více. Návrh ale podpořil.
Martin Půta
Reagoval, že seznam škol, do kterých se investuje, už je schválený a nejde s ním nic udělat.
Petr Tulpa
Souhlasí s panem zastupitelem Dvořákem, ale na odboru si spolu s panem vedoucím nechal
udělat seznam, co se bude dělat přes prázdniny, a zjistili, že je naplánováno asi 20 akcí –
fasády, okna, zateplování, a znovu to vychází na 80 milionů a vypadá to, že rezort školství se
finančně, díky finančnímu zajištění a rozvoji státu, v tomto smyslu určitě v několika letech
zlepší.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 276/18/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec
nad Nisou, p. o. – navýšení závazku spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ z původní částky 18.523.221 Kč na novou částku
do výše 33.624.700 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 06. 2019
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HLASOVÁNÍ Č.: 70

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

68. (71.) Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Z pozice starosty Města Turnov provedl zastupitelstvo předloženým materiálem. Nejedná se
jen o ORP Turnov, jde o celý region a v podstatě o celý Liberecký kraj. Od roku 2000 se
hovoří o tom, že samospráva nebo územně správní členění státu bude vycházet z obce, pak
z obce s rozšířenou působnosti, další bude kraj a následně stát. S touto myšlenkou byly
založeny kraje, stejně tak Liberecký kraj a všech dalších 14 samosprávných krajů. V této
chvíli funguje v České republice zákon z roku 1960, který má staré kraje – Severočeský,
Východočeský atd., a ty v této době ještě fungují. Zákon, co se týče krajů, má tuto
dvojkolejnost odstranit. Další částí zákona bylo, že srovná justiční zřízení, které v České
republice je, a to bude odpovídat tomu územně správnímu členění. Ministerstvo spravedlnosti
po 18 letech na tento požadavek rezignovalo, protože by narazilo na odpor okresních soudů.
Stejně tak opustilo zrušení okresů, když je státní správa potřebuje a všichni státní úředníci je
chtějí. A nakonec přidali záležitost, že ORP musí patřit k jednomu okresu a tím se to
v Turnově značně zkomplikovalo. Obec s rozšířenou působností Turnov se skládá z 37 obcí
a měst, z toho 21 obcí patří k okresu Semily, 13 patří k okresu Liberec a 3 patří k Jablonci
nad Nisou. Od Ministerstva vnitra vzešly dva návrhy. První návrh hovoří o tom, že celá ORP
Turnova přejde k Liberci a druhý o tom, že ORP Turnov bude rozpalcelována podle toho,
kam obce v této chvíli patří, a v podstatě ponížena buď o 13 obcí Liberecka a 3 Jablonecka
nebo obráceně, o 21 obcí Semilska. To je pro Turnovsko velký problém. Z analýzy vychází,
že ORP Turnov je jedna ze samosprávných celků, která je výborně, v rámci toho území,
vyčleněna, jako důkaz správného vyčlenění je mapa dojezdných cílů, kdy z těch 36 obcí,
které jsou okolo Turnova, je jako první dojezdní cíl Turnov, což je v tuto chvíli samosprávní
centrum. A rozdělení je obhajováno, ale nakonec je řečeno, že buď půjde ORP
k Libereckému okresu nebo se rozpadne.
V Turnově se snaží udržet úřad, který vyvinuli. A všechny obce chtějí, kromě Frýdštejna, aby
Turnov zůstal jejich správním centrem. Jediná cesta, jak zachovat stávající ORP Turnov, je
utvořit okres. V příloze materiálu jsou usnesení měst a obcí, jako důkaz toho, že chtějí
Turnov jako správní centrum. Ministerstvo vnitra však toto nebere v potaz, říká, že se
všechny státní orgány vyjádřily, kromě Libereckého kraje. Proto je materiál předložen
zastupitelstvu, a také proto, že na vyjádření pro Ministerstvo vnitra je čas do 30. 6. 2018.
Požaduje, aby zůstala ORP Turnov v současné podobě. Byl by problém patřit k nějakému
okresu.
Jiří Němec, vedoucí Odboru správního
Připomněl, že byl schválen věcný záměr tohoto zákona, kde okresy jsou. Podle pravidel vlády
nemůže předkladatel, tedy Ministerstvo vnitra, připravit paragrafované znění bez okresů.
Diskuze o okresech se může přesunout pouze na úroveň vládní, případně na úroveň
poslanecké sněmovny, až bude ten zákon projednávat. Zákon je potřeba, tak jak zmiňoval pan
starosta, protože zákon z roku 1960 byl jakýmsi předstupněm nové socialistické ústavy z roku
1960 a je skutečně archaický. Z pohledů krajů je velmi vhodné, aby to základní členění České
republiky bylo v území samosprávních krajů, nikoliv starých krajů, jako byl Severočeský,
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Východočeský atd. Problém Turnova je velký a je to jediný problém celého zákona. V rámci
celé republiky je jediným zásadním problémem Turnov.
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru pro cestovní ruch, památkové péče
a kultury
Požádala o podporu navrhovaných usnesení. Na zasedání je přítomno málo zastupitelů,
a proto je důležitý každý hlas. Vzhledem k tomu, že snaha je dlouhodobá, v každém období
byly nějaké trochu jiné důvody s ohledem na aktuální situaci, ale v současné době se jedná
o pud sebezáchovy, aby občanům regionu bylo zachováno to, co již 18 let funguje a co se
osvědčilo, a aby do budoucna mohli využívat to, co jim ORP Turnov nabízí.
Martin Půta
Požádal o vyjádření podpory tohoto materiálu. Materiál se přenese do diskuze ve sněmovně.
Vysvětlil, že Turnov se do této situace dostal, protože v 1960, když mu byl sebrán okres,
k němu patřila část Středočeského kraje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 277/18/ZK
Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
stanovisko starosty města Turnov a usnesení 36 měst a obcí, které se týkají žádostí o zřízení
nového okresu Turnov, v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 134 o schválení věcného
záměru zákona o územně správním členění státu ze dne 27. 02. 2018,
doporučuje
dokončení reformy veřejné správy z roku 2000 a změnu zákona o územním členění státu,
nesouhlasí
s připojením ORP Turnov k okresu Liberec,
podporuje
návrh na vznik samostatného okresu Turnov
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit usnesení Zastupitelstva Libereckého
kraje ministrovi vnitra.
Termín: 31. 08. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 71

PRO:

27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

69. (72.) Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje zapsanému ústavu Advaita, z.ú. na projekt „Pořízení devítimístného vozu
pro klienty terapeutické komunity Advaita“
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 278/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
zapsanému ústavu Advaita, z.ú., na projekt „Pořízení devítimístného vozu pro klienty
terapeutické komunity Advaita“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace zapsanému ústavu Advaita, z.ú. se sídlem Rumunská
14/6, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 656 35 591, na projekt „Pořízení
devítimístného vozu pro klienty terapeutické komunity Advaita“, ve výši 750.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3883/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Advaita, z.ú. se sídlem
Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 656 35 591
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit smlouvu
č. OLP/3883/2018 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
organizaci Advaita, z.ú. se sídlem Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec,
IČ 656 35 591 hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 72

PRO:

28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

70. (56.) Náměty a připomínky
Martin Půta
Konstatoval, že dnes těsně před zastupitelstvem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
oznámil, že nebude prošetřovat podněty směřující k tomu, jestli přijetí daru 200 akcií
od společnosti ČSAD Liberec, a. s., je porušením předchozího nařízení. Rada se bude těmi
materiály zabývat při přípravě materiálu na srpen. Včera byl doručen materiál o tom, zda
akcie jsou nebo nejsou věc. Úřad trvá na svém, že akcie jsou věc a mají se nakupovat
ve veřejné zakázce. Vedení kraje bude chtít tu věc rozporovat v soudním řízení s ÚOHS.
Dále pozval přítomné na Krajské slavnosti ve čtvrtek 28. 6. 2018.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Zeptal se na úřední desku, která se nachází před budovou krajského úřadu. Nedaří se mu s ní
manipulovat, proto se dotázal, k čemu slouží a jaké byly náklady na její pořízení.
Martin Půta
Odpověděl, že pan zastupitel Šedlbauer dostane písemnou odpověď.
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==================================================================
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.

--- XXXXX ---

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
v 17:50 hodin.
7. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 28. 8. 2018 od 14.00 hodin.
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Ověřovatelé zápisu

Bc. Stanislav Mackovík

RNDr. Robert Gamba

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

V Liberci, 29. 6. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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