Zápis
z 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 28. 8. 2018
Přítomno

37 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Přemysl Sobotka, prof. Ing. Josef
Šedlbauer, Ph.D., Mgr. Jan Korytář, Bc. Zuzana Kocumová,
Bc. Stanislav
Mackovík,
Pavlína
Nováková Hrabálková,
Bc. Martina Teplá

Ověřovatelé zápisu

Ing. Michael Canov, Jan Dvořák

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.05 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 7. 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 31 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili Ing. Tomáš Hocke,
MUDr. Přemysl Sobotka, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Mgr. Jan Korytář, Bc. Zuzana
Kocumová a Bc. Stanislav Mackovík. Dále pan zastupitel Ing. Miloš Tita omluvil paní
Pavlínu Novákovou Hrabálkovou a pan zastupitel Ing. Michal Kříž omluvil paní Bc. Martinu
Teplou.
Následně M. Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu z 6. zasedání ZK dne 26. 6. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni RNDr. Robert Gamba a Bc. Stanislav Mackovík. Dotázal se pana zastupitele
RNDr. Roberta Gamby, 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 Ing. Michael Canov a Jan Dvořák.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 279/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- Ing. Michaela Canova, (SLK),
- Jana Dvořáka, (KSČM).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení komise a požádal pana zastupitele Ing. Radovana Vícha o určení náhradníka
za nepřítomnou paní zastupitelku Bc. Martinu Sejkorovou, DiS., (SPD+SPO). Navržen byl
pan Ing. Radovan Vích, (SPD+SPO).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 280/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák, (SLK), předseda,
- Martin Brož, (ANO 2011),
-

MUDr. Jan Mečl, (ČSSD),
Jan Dvořák, (KSČM),

-

Mgr. Juraj Raninec, (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK),
Ing. Radovan Vích, (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení komise a požádal pana zastupitele Ing. Miloše Titu o určení náhradníka za
nepřítomnou paní zastupitelku Pavlínu Novákovou Hrabálkovou, (KSČM). Navržen byl pan
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Jan Dvořák, (KSČM). Dále navrhl, aby byl členem volební komise zvolen pan zastupitel
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK), jako náhradník za nepřítomnou paní zastupitelku
Bc. Zuzanu Kocumovou, (ZpLK).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 281/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer, (ODS), předseda,
- Ing. Eva Burešová, (SLK),
-

Ing. Michal Kříž, (ANO 2011),
Tomáš Hudec, (ČSSD),
Jan Dvořák, (KSČM),

-

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK),
Ing. Radovan Vích, (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 17. 8. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 7. jednání
ZK dne 28. 8. 2018.
Dne 24. 8. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. červa do 14. srpna 2018
- bod č. 68 – Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba
členů
- bod č. 69 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/18 – Dofinancování
sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)
- bod č. 70 – Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Martin Půta
Dále konstatoval, že dnes byla doplněna písemná informace č. 60 p) – Informace k veřejné
zakázce na rekonstrukci budovy D, kterou zastupitelé obdrželi do desek na stůl. Dále
se v deskách nachází také písemná odpověď na dotaz pana zastupitele Šedlbauera, který
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se týkal úřední desky, jež se nachází před budovou úřadu, a písemná odpověď na dotaz pana
zastupitele Vícha ohledně nemocnice Frýdlant.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 7, 68, 69, 70 a písemné informace 60 p)
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 26. 6. 2018

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od
12. června 2018 do 14. srpna 2018

Martin Půta

8.

Revokace části usnesení č. 763/18/RK "Změna
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 149/18 –
poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II"

Martin Půta

9.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 236/18 –
úpravy v kapitole 917 01 – transfery odbor kancelář
hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje –
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Sdružení
TULIPAN, z.s.

Martin Půta

10.

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

Martin Půta

11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/18 –
zapojení přijatých dotací z fondů EU a státního
rozpočtu na projekty předfinancované krajem
do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování
EU

Ing. Jitka Volfová

12.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 260/18 –
navýšení příjmů, snížení a úprava rezerv rozpočtu
kraje 2018 a realizace mimořádné splátky jistiny
úvěru „Komplexní revitalizace mostů na silnicích
II. a III. třídy na území LK“

Ing. Jitka Volfová
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13.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
2.
3.
4.

Ing. Jitka Volfová

pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA
2018/04/075)
pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/002)
pozemků v k. ú. Roprachtic (FAMA 2018/06/003)
pozemku v k. ú. Oldřichov v Hájích (FAMA
2018/06/006)

14.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku
v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu

Ing. Jitka Volfová

15.

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

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – prodej pozemku
v k. ú. Železný Brod

Ing. Jitka Volfová

17.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – prodeje
pozemku v k. ú. Jistebsko

2.
3.

pozemku v k. ú. Ždírec v Podbezdězí
pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera

4.

pozemků v k. ú. Víska u Frýdlantu

18.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce

Ing. Jitka Volfová

19.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – budoucí prodej
pozemku v k. ú. Liberec (OŠM)

2.

pozemku v k. ú. Liberec (OSV)

20.

Majetkoprávní operace – darování
1.
2.
3.

pozemků v k. ú. Studenec u Horek a k.ú. Rovnáčov
pozemků v k. ú. Horka u Staré Paky a k. ú. Nedaříž
technického zhodnocení chodníku na pozemcích
v k. ú. Horka u Staré Paky a k. ú. Nedaříž

4.

pozemku v k. ú. Peřimov

1.

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

2.

k pozemku v k.ú. Bořkov

21.

22.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje Nadačnímu fondu
Ozvěna na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup
kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství
pro děti se sluchovým postižením“ z kapitoly 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí
5
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Ing. Jitka Volfová

Mgr. Pavel Svoboda
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23.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace
subjektu Kout chráněná dílna v.o.s. z rozpočtu
Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

24.

Schválení Strategického plánu rodinné politiky
Libereckého kraje na období od roku 2019 do roku
2023

Mgr. Pavel Svoboda

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/18 –
Snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové
výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů
v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

26.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019
v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních
služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách, které bude financováno z rozpočtu
Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu

Mgr. Pavel Svoboda

27.

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

Mgr. Pavel Svoboda

28.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/18 –
snížení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví a navýšení kapitoly 920 09 –
Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví –
poskytnutí finančních prostředků na podporu
zdravotnictví v regionu

MUDr. Přemysl Sobotka

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/18 –
snížení kapitoly 917 09 Transfery odbor
zdravotnictví a navýšení kapitoly 912 09 – Účelové
příspěvky PO, odbor zdravotnictví – vratka části
zálohy vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby Nemocnicí Frýdlant v roce
2018

MUDr. Přemysl Sobotka

30.

Vyhlášení programu 9.3 – Podpora osob se
zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/18 –
úprava kapitol 914 07 - Působnosti a 917 07 –
Transfery odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru
vítězům soutěže Památka roku 2017 Libereckého
kraje

Ing. Květa Vinklátová
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32.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje Muzeu Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu „Brána do světa
sbírek“ a „S horolezci neexistují hranice“

Ing. Květa Vinklátová

33.

Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast
podpory kultura, památková péče a cestovní ruch
pro období 2018/2019

Ing. Květa Vinklátová

34.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
s Římskokatolickou farností – děkanstvím Česká
Lípa – in urbe a Městem Turnov, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna
závazných parametrů projektů, prodloužení termínu
realizace

Ing. Květa Vinklátová

35.

Poskytnutí účelových individuální dotací z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018, oblast cestovního
ruchu – podpora geoparků

Ing. Květa Vinklátová

36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/18 –
úprava specifických ukazatelů výdajové kapitoly
917 07 Transfery – poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí 2018

Jiří Löffelmann

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann

39.

Krajský statek Frýdlant, s. r. o. – změna
Zakladatelské listiny společnosti

Jiří Löffelmann

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3297/2017
o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských
akcí pro Obec Bozkov na projekt „Projektová
dokumentace kanalizace „Vrabčírink“ Bozkov“

Jiří Löffelmann

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/18 –
udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje
z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2018“
a finanční dar za umístění v soutěži

Jiří Löffelmann

42.

Závazek spolufinancování projektu "Jedličkův
ústav – rekonstrukce III. NP domu B"

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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43.

Závazek spolufinancování projektu „Domov
Raspenava, p.o. – výstavba nových prostor“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

44.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 244/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu „Smart
akcelerátor Libereckého kraje“, program
„Asistenční vouchery Libereckého kraje“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

45.

Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje pro ESÚS
NOVUM s r. o.

Ing. Radka Loučková
Kotasová

46.

Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

47.

Změna termínů realizace projektů příjemců účelové
dotace z Programu obnovy venkova – obec Všeň –
OLP/4138/2017, město Žandov – OLP/4125/2017

Jiří Löffelmann

48.

Žádost o změnu projektů příjemců účelové dotace
z Programu obnovy venkova – obec Svor a obec
Plavy

Jiří Löffelmann

49.

Revokace části usnesení 194/18/ZK – zrušení
poskytnutí dotace příjemci obec Sychrov, program
2.1 Program obnovy venkova

Jiří Löffelmann

50.

Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova – obec Příkrý

Jiří Löffelmann

51.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly
917 04 – společnosti iQLANDIA, o.p.s. na projekt
Podpora vzdělávání mládeže

Petr Tulpa

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/18 –
zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku,
úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

53.

Změna zřizovací listiny Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace

Petr Tulpa

54.

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně –
Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z. s.

Petr Tulpa

55.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1)
2)

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
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3)

4)
5)

6)

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

56.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/18 –
zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku,
úprava kapitoly 912 04 – účelové příspevky PO
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

57.

Hry IX. letní olympiády dětí a mládež 2019 –
Žádost České asociace stolního tenisu o navýšení
počtu účastníků a žádost Českého svazu házené
o zařazení házené do programu Her

Petr Tulpa

58.

Stipendijní program pro žáky středních škol
zřizovaných Libereckým krajem – schválení
stipendijního řádu

Petr Tulpa

59.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2516/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové
přípravy, pro Město Frýdlant na projekt „Stezka
pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova“ –
ul. Zámecká Frýdlant“

Marek Pieter

60.

Písemné informace
Rozpočtová opatření přijatá od 12. 6. do 7. 8. 2018

členové rady kraje
Ing. Jitka Volfová

Vyřízení petice č. P/1/2018
Ustavení Krajské koordinační skupiny pro Reformu
psychiatrické péče v Libereckém kraji
Jmenování krajských odborníků pro obor
onkologie, vnitřní lékařství a chirurgie, Statut
krajského odborníka

Martin Půta
MUDr. Přemysl Sobotka

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti za rok 2017
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 11. a 12. zasedání rady kraje a na 11., 12.,
13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje

Petr Tulpa

Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec
2018

Ing. Jitka Volfová

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

9
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h)
i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

Postup při aktualizaci Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje na rok 2019
Nařízení Libereckého kraje ze dne 7. 8. 2018
o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov
Přehled veřejných zakázek projednaných na
13. zasedání rady kraje a na 15. mimořádném
zasedání rady kraje

Mgr. Pavel Svoboda

Statistické výkazy v Libereckém kraji o zápisu
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle
stavu k 31. 5. 2018
Statistické výkazy v Libereckém kraji
o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku
denní formy vzdělávání ve středních školách
a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2018

Petr Tulpa

Statistické výkazy v Libereckém kraji o zahájení
povinné školní docházky v základní škole podle
stavu k 31. 5. 2018
Informace o zahraničních pracovních cestách členů
Rady a Zastupitelstva LK za období 1. 12.–
31. 12. 2017 a 1. 1.–30. 6. 2018
Roční zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS
za rok 2017

Petr Tulpa

Jiří Löffelmann
Marek Pieter

Petr Tulpa

Martin Půta

Martin Půta

Informace k veřejné zakázce na rekonstrukci
budovy D

61.

Náměty a připomínky

62.

Předložení projektového záměru „Liberecký kraj
se představuje“

Ing. Květa Vinklátová

63.

Předložení projektového záměru „Skalní města“

Ing. Květa Vinklátová

64.

Předložení projektového záměru „Západní
Hřebenovka“

Ing. Květa Vinklátová

65.

Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení
a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého
kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení
č. 40/18/ZK – doplnění analýzy dle usnesení
266/18/ZK

Marek Pieter

66.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/18 –
úprava výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové
výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu
společnosti Autobusy LK, s.r.o.

Marek Pieter

67.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa
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68.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje – odvolání a volba členů

Ing. Michal Kříž
Bc. Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer

69.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/18 –
Dofinancování sociálních služeb v r. 2018 z
rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

70.

Změna zakladatelského dokumentu obchodní
společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

Ing. Radka Loučková
Kotasová

HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

34

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
Sdělil, že kontrolní výbor projednal usnesení z rad, mimořádných rad, zastupitelstva
a jednotlivých výborů, a neshledal žádná formální pochybení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 282/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů usnesení č. 383/14/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 384/14/ZK
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 62/15/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 446/15/ZK
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 527/15/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 198/16/ZK
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 149/17/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 154/17/ZK
z 30. 6. 2018 na 30. 8. 2018, 235/17/ZK z 31. 7. 2018 na 30. 9. 2018, 255/17/ZK
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 305/17/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 311/17/ZK
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 363/17/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 527/17/ZK
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 9/18/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 15/18/ZK z 30. 6. 2018
na 31. 12. 2018, 50/18/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 61/18/ZK z 30. 4. 2018
na 30. 9. 2018, 84/18/ZK z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018, 162/18/ZK z 31. 8. 2018
na 30. 9. 2018
a vypouští
53/17/ZK, 151/17/ZK, 193/17/ZK, 253/17/ZK, 306/17/ZK, 308/17/ZK, 312/17/ZK,
363/17/ZK, 379/17/ZK, 421/17/ZK, 422/17/ZK, 423/17/ZK, 474/17/ZK, 475/17/ZK,
476/17/ZK, 477/17/ZK, 478/17/ZK, 479/17/ZK, 482/17/ZK, 518/17/ZK, 525/17/ZK,
526/17/ZK, 8/18/ZK, 13/18/ZK, 14/18/ZK, 16/18/ZK, 40/18/ZK, 60/18/ZK, 70/18/ZK,
11
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83/18/ZK, 85/18/ZK, 86/18/ZK, 105/18/ZK, 136/18/ZK, 138/18/ZK, 140/18/ZK, 147/18/ZK,
154/18/ZK, 163/18/ZK, 164/18/ZK, 165/18/ZK, 166/18/ZK, 167/18/ZK, 168/18/ZK,
169/18/ZK, 173/18/ZK, 174/18/ZK, 175/18/ZK, 176/18/ZK, 177/18/ZK, 178/18/ZK,
179/18/ZK, 180/18/ZK, 181/18/ZK, 182/18/ZK, 183/18/ZK, 185/18/ZK, 187/18/ZK,
188/18/ZK, 189/18/ZK, 192/18/ZK, 193/18/ZK, 197/18/ZK, 198/18/ZK, 202/18/ZK,
203/18/ZK, 205/18/ZK, 206/18/ZK, 207/18/ZK, 217/18/ZK, 218/18/ZK, 219/18/ZK,
220/18/ZK, 221/18/ZK, 222/18/ZK, 223/18/ZK, 224/18/ZK, 236/18/ZK, 237/18/ZK,
238/18/ZK, 239/18/ZK, 240/18/ZK, 241/18/ZK, 242/18/ZK, 243/18/ZK, 244/18/ZK,
245/18/ZK, 246/18/ZK, 247/18/ZK, 248/18/ZK, 249/18/ZK, 250/18/ZK, 254/18/ZK,
257/18/ZK, 259/18/ZK, 260/18/ZK, 261/18/ZK, 262/18/ZK, 263/18/ZK, 264/18/ZK,
266/18/ZK, 267/18/ZK, 268/18/ZK, 269/18/ZK, 270/18/ZK, 271/18/ZK, 274/18/ZK,
275/18/ZK, 278/18/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. června 2018 do 14. srpna 2018
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 283/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. června 2018 do 14. srpna 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. června 2018 do 14. srpna 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 7

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Revokace části usnesení č. 763/18/RK "Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 149/18 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II"
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 284/18/ZK
Revokace části usnesení č. 763/18/RK "Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 149/18
– poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace
obcím Libereckého kraje na činnost JPO II"
Zastupitelstvo kraje po projednání
revokuje
část usnesení ZK č. 166/18/ZK – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 149/18 –
poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II ve znění
"Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném objemu
do výše 600.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu
v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění, níže uvedeným žadatelům
o dotaci na projekt do výše"
P.
č.

1

2

Žadatel =
sídlo

Město Dubá

Město
Harrachov

Právní
forma

Obec

Obec

IČ

Název projektu

00260479

Pracovní místa s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II

00275697

Pracovní místa s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie II

Účel projektu
Vytváření
pracovních míst s
pracovní náplní
obsahující službu
v jednotce SDH
kategorie JPO II a
jejich finanční
zajištění
Vytváření
pracovních míst s
pracovní náplní
obsahující službu
v jednotce SDH
kategorie JPO II a
jejich finanční
zajištění

Parametr hodnota,
jednotka
Pracovní místo
s pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
- 2 ks
pracovní místo s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
- 2 ks

Kontrolní součet

Výše dotace
(Kč)

400.000

200.000

600.000

a rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném objemu
do výše 600.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu
v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění, níže uvedeným žadatelům
o dotaci na projekt do výše
P.
č.

1

Žadatel =
sídlo

Město Dubá

Právní
forma

Obec

IČ

Název projektu

Účel projektu

00260479

Pracovní místa s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II

Vytváření
pracovních míst s
pracovní náplní
obsahující službu
v jednotce SDH
kategorie JPO II a
jejich finanční

13

Parametr hodnota,
jednotka
Pracovní místo
s pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II

Výše dotace
(Kč)

400.000
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P.
č.

2

Žadatel =
sídlo

Město
Harrachov

Právní
forma

Obec

IČ

Název projektu

00275697

Pracovní místa s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie II

Účel projektu
zajištění
Vytváření
pracovních míst s
pracovní náplní
obsahující službu
v jednotce SDH
kategorie JPO II a
jejich finanční
zajištění

Parametr hodnota,
jednotka
- 2 ks
pracovní místo s
pracovní náplní
obsahující
službu v
jednotce SDH
kategorie JPO II
- 1 ks

Kontrolní součet
HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

Výše dotace
(Kč)

200.000

600.000

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 236/18 – úpravy v kapitole 917 01 –
transfery odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.,
Sdružení TULIPAN, z.s.
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Bc. Lena Mlejnková
Za pana zastupitele Ing. Tomáše Hockeho, předsedu Výboru finančního, konstatovala,
že výbor projednal body 9, 11–21, 25, 28–29, 31–32, 35–38, 41–46, 52, 56, 60 a), 60 g), 62–
67. K bodům č. 54 a 65 finanční výbor nepřijal žádné usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 285/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 236/18 – úpravy v kapitole 917 01 – transfery
odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje – Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Sdružení TULIPAN,
z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 236/18, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 15.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) Sdružení TULIPAN, z.s., IČO 26672472, se sídlem Sokolská 113/8, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, na akci TULIFEST 2018, ve výši 10.000 Kč,
b) Občanskému sdružení D.R.A.K. z.s., IČO 26636328, se sídlem Oblačná 450/1,
Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, na akci Mezinárodní konference: "Evropě se
daří dobře"? Otázky a odpovědi na téma euroskeptismu, ve výši 5.000 Kč,
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schvaluje
smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
1) č. OLP/4325/2018 mezi Libereckým krajem a Sdružením TULIPAN, z.s., ve výši
10.000 Kč,
2) č. OLP/3901/2018 mezi Libereckým krajem a Občanským sdružením D.R.A.K., z.s.,
ve výši 5.000 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. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec, a. s.
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Juraj Raninec
Dotázal se, v čem je výhoda, když kraj získá tyto akcie.
Martin Půta
Odpověděl, že kraj získá akcie, které předtím nevlastnil.
Ing. Dan Ramzer
Zahlásil střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 286/18/ZK
Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec, a. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o majetkovém vstupu Libereckého kraje do společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České
mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 25045504, formou nabytí 200 ks
akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s., darem od společnosti Liberecká automobilová doprava,
s.r.o. (LIAD s.r.o.), se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,
IČO 47309440
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, vyrozumět o přijatém usnesení společnost ČSAD Liberec,
a.s.
Termín: 06. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

27

PROTI: 3

ZDRŽEL SE:

15

5

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018

11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/18 – zapojení přijatých dotací z fondů
EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje
kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 287/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/18 – zapojení přijatých dotací z fondů EU
a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923
– Spolufinancování EU
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/18, kterým se
I. navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 82.947.642,19 Kč a to z titulu
1) obdržených dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+,
z Operačního programu Životní prostředí 2014+, z Integrovaného regionálního
operačního programu 2014+, Operačního programu Technická pomoc 2014+
a Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014+
přijatých v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými
z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 39.498.342,76 Kč,
2) přijaté investiční dotace od města Semily na základě uzavřené Smlouvy o partnerství
v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)“ ve výši 467.408,43 Kč,
3) očekávané přijaté částečné úhrady krajem poskytnuté návratné finanční výpomoci
Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, dle uzavřené
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/867/2017 na předfinancování projektu „Od zámku Frýdlant k zámku
Czocha“, ve výši 42.981.891,00 Kč,
II. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU
o celkovou částku 82.947.642,19 Kč, z toho
1) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 75.000.000 Kč, a to
a) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“, č.a. 000462013142, celkem o částku 20.000.000 Kč,
b) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“,
č.a. 0004620151440, celkem o částku 20.000.000 Kč,
c)

na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
uměleckoprůmyslové“ č.a. 0004620171425, celkem o částku 25.000.000 Kč,
d) na realizaci projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“,
č.a. 0007620021702, celkem o částku 10.000.000 Kč,
16
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2) v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy
na kofinancování IROP a TOP o částku 7.947.642,19 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 260/18 – navýšení příjmů, snížení a úprava
rezerv rozpočtu kraje 2018 a realizace mimořádné splátky jistiny úvěru „Komplexní
revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 288/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 260/18 – navýšení příjmů, snížení a úprava
rezerv rozpočtu kraje 2018 a realizace mimořádné splátky jistiny úvěru „Komplexní
revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 260/18, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje 2018 ve výši 21.169.619 Kč z prodeje nemovitého
majetku kraje, objektu označovaného jako Porodnice Turnovská v Jablonci nad Nisou
a objektu Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3
v Kateřinkách u Liberce,
2) snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, v celkové výši
33.830.381 Kč, tak, že se
a) snižuje rezerva na propad daňových příjmů kraje o částku 29.600.000 Kč,
b) snižují finanční rezervy kraje ve výši 30.050.000 Kč,
c) navyšuje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření
orgánů kraje ve výši 25.819.619 Kč,
3) navyšují výdaje v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, rozvojové
záměry příspěvkových organizací ve výši 5.000.000 Kč,
4) do rozpočtu kraje 2018 zahrnuje financující operace ve výši 50.000.000 Kč určená
k úhradě mimořádné splátky jistiny úvěru na komplexní revitalizaci mostů na silnicích
II. a III. třídy na území Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 – financování v roce
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 na rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2018/04/075)
2.
pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/002)
3.
pozemků v k. ú. Roprachtic (FAMA 2018/06/003)
4.
pozemku v k. ú. Oldřichov v Hájích (FAMA 2018/06/006)
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 289/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2018/04/075)
2.
pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/002)
3.
pozemků v k. ú. Roprachtic (FAMA 2018/06/003)
4.
pozemku v k. ú. Oldřichov v Hájích (FAMA 2018/06/006)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí koupi p.p.č. 1954/54 o výměře 310 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Roztoky u Semil, v obci Roztoky u Semil, evidovaným na listu
vlastnictví č. 32 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od spoluvlastníků
(spoluvlastnický
podíl o velikosti 1/4),
(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4),
(spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
390 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice III/2895 Roztoky u Semil –
Helkovice, rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
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,
2.

a)

budoucí koupi části p.p.č. 2112 o předpokládané výměře 9 m2, orná půda,
v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaným na listu vlastnictví
č. 471 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou
18
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kupní cenu ve výši 200 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/290
Roprachtice, rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité 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,
3.

a)

budoucí koupi - části p.p.č. 356/1 o předpokládané výměře 132 m2, trvalý travní
porost,
- části p.p.č. 357/1 o předpokládané výměře 58 m2, trvalý travní porost,
- části p.p.č. 357/2 o předpokládané výměře 7 m2, trvalý travní porost,
- části p.p.č. 480/1 o předpokládané výměře 135 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha,
- části p.p.č. 1374/1 o předpokládané výměře 32 m2, lesní pozemek,
v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaným na listu vlastnictví
č. 384 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 100 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/290 Roprachtice,
rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,

4.

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) budoucí koupi části p.p.č. 256/1 o předpokládané výměře 19 m2, ostatní plocha, jiná
plocha v katastrálním území Oldřichov v Hájích, obci Oldřichov v Hájích,
evidovaným na listu vlastnictví č. 516 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od
v Hájích, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 700 Kč za m2, po dokončení
stavební akce „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu“,
refundace nebude uplatněna,

b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité 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 Liberec,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

14. Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
19
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 290/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
p.p.č. 201/3 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 201/4 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Heřmanice u Frýdlantu, obci Heřmanice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 305 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant, od manželů
za celkovou kupní cenu ve výši 1.300 Kč (slovy: tisíc tři sta korun českých), refundace
nebude uplatněna, jedná se o stavbu „Obnova silnice po povodních III/03513
Heřmanice“,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Vyskeř
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 291/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Vyskeř
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí
p.p.č. 3700/2 o výměře 69 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Vyskeř, obci
Vyskeř, evidovaným na listu vlastnictví č. 405 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily, od ČR – Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova
20
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1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, hodnota daru
2.100 Kč (slovy: dva tisíce sto korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Železný Brod
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 292/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k. ú. Železný Brod
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej p.p.č. 1059/3 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, nacházející se
v k.ú. Železný Brod, obec Železný Brod, a evidované na listu vlastnictví č. 3119
u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
za kupní cenu ve výši 25.500 Kč (slovy: dvacet pět tisíc pět set korun českých), z důvodu
nepotřebnosti pozemku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

17. Majetkoprávní operace – prodeje
1.
pozemku v k. ú. Jistebsko
2.
pozemku v k. ú. Ždírec v Podbezdězí
3.
pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera
4.
pozemků v k. ú. Víska u Frýdlantu
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 293/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodeje
1.
pozemku v k. ú. Jistebsko
2.
pozemku v k. ú. Ždírec v Podbezdězí
3.
pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera
4.
pozemků v k. ú. Víska u Frýdlantu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p.p.č. 803 o výměře 15 m2, nově označené jako p.p.č. 803/2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 549-15/2018 ze dne
19. 3. 2018, nacházející se v k.ú. Jistebsko, obec Pěnčín, a evidované na listu vlastnictví
č. 939 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, manželům
za kupní cenu
ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých),
2. prodej části p.p.č. 1336/7 o výměře 39 m2, nově označené jako p.p.č. 1336/9, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 261-15/2018
ze dne 21. 3. 2018, nacházející se v k.ú. Ždírec v Podbezdězí, obec Ždírec, a evidované
na listu vlastnictví č. 126 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, manželům

3.

za kupní cenu ve výši 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých),
na pozemku se nachází nízká opěrná zídka přiléhající k oplocení ve vlastnictví žadatelů,
prodej p.p.č. 3267/18 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obci Doksy, evidované
na listu vlastnictví č. 2403 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Bytovému družstvu
Staré Splavy, se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
IČO 04573455, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 12434-132/2018
ze dne 24. 5. 2018 ve výši 12.600 Kč (slovy: dvanáct tisíc šest set korun českých),

4.

prodej části p.p.č. 410 o výměře 61 m2, nové označené jako p.p.č. 410/6, a části
p.p.č. 410 o výměře 36 m2, nové označené jako p.p.č. 410/7, obě ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 170-315/2017 ze dne
28. 2. 2018, nacházejících se v k.ú. Víska u Frýdlantu, obci Višňová, evidovaných na
listu vlastnictví č. 169 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, státnímu podniku Povodí
Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,
IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3824/89/2018 ze dne
6. 4. 2018 ve výši 23.310 Kč (slovy: dvacet tři tisíc tři sta deset korun českých), pozemky
trvale dotčeny vodním dílem (hrází k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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18. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 294/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p.p.č. 445/2 o výměře 634 m2 a p.p.č. 445/3 o výměře 1 m2, obě
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Rochlice u Liberce, obci
Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního pracoviště Liberec,
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemků dle
účetní evidence činí 304.800 Kč (slovy: tři sta čtyři tisíc osm set korun českých),
pozemky pod okružní křižovatkou České mládeže – silnice ev.č. III/2784,
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 Liberec,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/2364/2018 mezi Libereckým krajem a ČR –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

19. Majetkoprávní operace – budoucí prodej
1.
pozemku v k. ú. Liberec (OŠM)
2.
pozemku v k. ú. Liberec (OSV)
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 295/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej
1.
pozemku v k. ú. Liberec (OŠM)
2.
pozemku v k. ú. Liberec (OSV)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí prodej části p.p.č. 4406/1 o předpokládané výměře 16 m2, trvalý travní porost,
nacházející se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 3058
u Katastrálního pracoviště Liberec, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín - Podmokly, IČO 24729035, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce „Trafostanice
LB_0132 v areálu Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15“,
2. budoucí prodej části p.p.č. 5435 o předpokládané výměře 16 m2, zahrada, nacházející se
v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 830 u Katastrálního
pracoviště Liberec, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín - Podmokly, IČO 24729035, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,
nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce „Trafostanice LB_0093
v areálu Jedličkova ústavu, k.ú. Liberec“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k. ú. Studenec u Horek a k.ú. Rovnáčov
2.
pozemků v k. ú. Horka u Staré Paky a k. ú. Nedaříž
3.
technického zhodnocení chodníku na pozemcích v k. ú. Horka u Staré Paky
a k. ú. Nedaříž
4.
pozemku v k. ú. Peřimov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 296/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k. ú. Studenec u Horek a k.ú. Rovnáčov
2.
pozemků v k. ú. Horka u Staré Paky a k. ú. Nedaříž
3.
technického zhodnocení chodníku na pozemcích v k. ú. Horka u Staré Paky
a k. ú. Nedaříž
4.
pozemku v k. ú. Peřimov
24
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování částí p.p.č. 1129/3, nově označených jako p.p.č. 1129/5 o výměře 820 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1129/6 o výměře 251 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1129/7 o výměře 110 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1129/8 o výměře 95 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 8767/2017 ze dne 4. 12. 2017, nacházejících se v k.ú. Rovnáčov, obci Studenec,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 695 u Katastrálního pracoviště Semily, a části
p.p.č. 2071/1 díl „f“ o výměře 1868 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části
p.p.č. 2071/24 díl „a“ o výměře 431 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části
p.p.č. 2071/25 díl „d“ o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 992-32/2017 ze dne 31. 7. 2017, nacházejících
se v k.ú. Studenec u Horek, obci Studenec, evidovaných na listu vlastnictví č. 695
u Katastrálního pracoviště Semily, obci Studenec, se sídlem Studenec č.p. 364, 512 33
Studenec u Horek, IČO 00276162, hodnota daru dle účetní evidence činí 107.280 Kč
(slovy: jedno sto sedm tisíc dvě stě osmdesát korun českých), jedná se o pozemky
pod chodníky,
2.

3.

darování p.p.č. 223/22 o výměře 48 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k.ú. Nedaříž, obci Horka u Staré Paky, a evidované na listu
vlastnictví č. 9 u Katastrálního pracoviště Semily, p.p.č. 1093/8 o výměře 116 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1093/9 o výměře 115 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1093/10 o výměře 31 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1093/12 o výměře 23 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k.ú. Horka u Staré Paky,
obci Horka u Staré Paky, a evidovaných na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního
pracoviště Semily, obci Horka u Staré Paky, se sídlem Horka u Staré Paky č.p. 41, 512
34 Horka u Staré Paky, IČO 00854671, hodnota daru dle účetní evidence činí 7.848 Kč
(slovy: sedm tisíc osm set čtyři sta osm korun českých), jedná se o pozemky
pod chodníky,
darování technického zhodnocení stavby SO 01.2 Chodník vybudované v rámci stavební
akce „Silnice III/2931 Horka u Staré Paky“ na pozemcích p.č. 1093/8, p.č. 1093/9,
p.č. 1093/10, p.č. 1093/12 (LV:9) v k.ú. Horka u Staré Paky, p.č. 374/8, p.č. 382/5,
p.č. 382/6, p.č. 436/3, p.č. 436/4 (LV:10001) v k.ú. Horka u Staré Paky, p.č. 223/22
(LV:9) v k.ú. Nedaříž, p.č. 234/5 (LV:10001) v k.ú. Nedaříž, obci Horka u Staré Paky,
se sídlem Horka u Staré Paky č.p. 41, 512 34 Horka u Staré Paky, IČO 00854671,
v částce ve výši 1.793.074,81 Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát tři tisíc
sedmdesát čtyři korun českých osmdesát jedna haléře),

4.

darování části p.p.č. 1758/1 o výměře 8 m2, nově označené jako st.p.č. 247, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 283-91/2017 ze dne 27. 2. 2018,
nacházející se v k.ú. Peřimov, obci Peřimov, a evidované na listu vlastnictví č. 162
u Katastrálního pracoviště Semily, obci Peřimov, se sídlem Peřimov 107, 512 04
Peřimov, IČO 00275999, hodnota daru dle účetní evidence činí 160 Kč (slovy: jedno sto
šedesát korun českých), jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
1.
k pozemku v k.ú. Semily
2.
k pozemku v k.ú. Bořkov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 297/18/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
1.
k pozemku v k.ú. Semily
2.
k pozemku v k.ú. Bořkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p.p.č. 4067/20
o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba bez čp/če, garáž,
nacházející se v k.ú. Semily, obci Semily, a evidované na listu vlastnictví č. 378
u Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví
2.

neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p.p.č. 226/1
o výměře 608 m2, trvalý travní porost, nacházející se v k.ú. Bořkov, obci Slaná,
a evidované na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví
ČR – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Nadačnímu fondu Ozvěna na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup
kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“
z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Konstatoval, že Výbor sociálních věcí projednal body č. 22–27 a 42–43, a doporučil je
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 298/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Nadačnímu fondu Ozvěna na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup kompenzačních
pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“ z kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace Nadačnímu fondu Ozvěna, se sídlem Žižkova 528/6,
470 01 Česká Lípa, IČ 02970261, na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup kompenzačních
pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“, ve výši 250.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/4269/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Nadační fond Ozvěna se
sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ 02970261
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit smlouvu
č. OLP/4269/2018 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
organizaci Nadační fond Ozvěna se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ 02970261,
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 20. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace subjektu Kout chráněná dílna v.o.s.
z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 299/18/ZK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace subjektu Kout chráněná dílna v.o.s.
z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních
věcí žadateli Kout chráněná dílna v.o.s. se sídlem Řeznická 166/2, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, IČ 03138143, na projekt „Udržení a rozvoj chráněné dílny“, ve výši 230.000
Kč
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/
sídlo

1.
03138143

Kout chráněná dílna v.o.s./
Řeznická 166/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Název
projektu

Udržení a rozvoj chráněné dílny

Účel
projektu

Udržení a rozvoj chráněné dílny zaměstnávající pouze handicapované
zaměstnance, kteří se zabývají potiskem reklamních předmětů,
montováním, kompletováním a balením drobných dílů a pomáhají
potřebným v okolních obcích

Název
parametru
projektu

Počet zaměstnanců

Měrná
jednotka

počet osob

Hodnota
parametru

7

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

230.000

Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)

100,00

Max. výše
dotace (Kč)

230.000

Investice/
neinvestice

neinvestice

Termín
realizace
projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat
žadatele Kout chráněná dílna v.o.s. o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti
sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje.
Termín: 15. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Schválení Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na období
od roku 2019 do roku 2023
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Upozornil, že pokud bude schválen Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje, tak
bude nutné zajistit koordinátora, který je nyní financován z projektu a jehož má kraj
zajištěného jen do konce září 2019.
Martin Půta
Konstatoval, že diskuze k této připomínce již proběhla na poradě. Bude se hledat řešení
pro zajištění koordinátora, a to buď zařazením této funkce do pracovní náplně někoho ze
zaměstnanců anebo se zřídí jinak.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 300/18/ZK
Schválení Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na období od roku
2019 do roku 2023
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje na období 2019–2023.
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, 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.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 301/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/18 – Snížení výdajů kapitoly 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 264/18, 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 370.000 Kč,
2. navyšují se výdaje v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí, u akce č. 05500721520 APOSS Liberec, příspěvková organizace –
Investiční záměr na multislužbové zařízení v celkové výši 370.000 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: 27. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení
na rok 2019 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého
kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 302/18/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení na rok
2019 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno
z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního
řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019,
na portálu Libereckého kraje.
Termín: 14. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

36

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. 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
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 303/18/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: 01. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

36

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

služeb

služeb

zaslat
služeb

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/18 – snížení kapitoly 917 09 –
Transfery odboru zdravotnictví a navýšení kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje
odboru zdravotnictví – poskytnutí finančních prostředků na podporu zdravotnictví
v regionu
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Martin Půta představil projednávaný materiál.
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Diskuze
MUDr. Jan Mečl, předseda Výboru zdravotnictví
Sdělil, že zdravotnický výbor projednal body 28, 29 a 30, a doporučil je ke schválení.
MUDr. Vít Němeček, MBA
Zahlásil střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 304/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/18 – snížení kapitoly 917 09 – Transfery
odboru zdravotnictví a navýšení kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje odboru
zdravotnictví – poskytnutí finančních prostředků na podporu zdravotnictví v regionu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 –
Transfery odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora zdravotnictví v regionu, v úhrnné
výši 44.000.000 Kč a navyšují výdaje
a. kapitola 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví v celkové výši 10.000.000 Kč,
specifický ukazatel MMN, a.s. – Přístrojové vybavení MMN, a.s. ve výši 2.400.000 Kč
a specifický ukazatel Statutární město Jablonec nad Nisou – Pavilon intenzivní medicíny
v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.-navazující investice ve výši 7.600.000 Kč,
b. kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví v celkové výši 34.000.000 Kč,
specifický ukazatel NsP Česká Lípa, a.s. – Nákup laparoskopické věže, osmometru,
rentgenky do CT, injekčního systému ve výši 9.000.000 Kč a specifický ukazatel KNL –
Nákup angiografické linky, terapeutického rtg ve výši 25.000.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí investiční dotace MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514
01 Jilemnice, ve výši 2.400.000 Kč na projekt „Přístrojové vybavení MMN, a.s.“,
2.

3.

o poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, se
sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 7.600.000 Kč na projekt
„Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující
investice“,
o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Liberec, IČO 27283518, v celkové výši 9.000.000 Kč
v roce 2018 na financování projektu „Nákup laparoskopické věže, osmometru, rentgenky
do CT a injekčního systému“,

4.

o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec, a.s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 27283933, v celkové výši
25.000.000 Kč v roce 2018 na financování projektu „Nákup angiografické linky
a terapeutického rtg“,
schvaluje
znění těchto smluv
1. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4529/2018
mezi Libereckým krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
IČO 05421888, na financování projektu „Přístrojové vybavení MMN, a.s.“,
2. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4530/2018
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3.

mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové
náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, na financování projektu „Pavilon
intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice“,
Smlouvy č. OLP/4529/2018 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu
Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO 27283518, na financování projektu
„Nákup laparoskopické věže, osmometru, rentgenky do CT, a injekčního systému“,

4.

Smlouvy č. OLP/4527/2018 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu
Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s.,
se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,
na financování projektu „Nákup angiografické linky a terapeutického rtg“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

35

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/18 – snížení kapitoly 917 09 Transfery
odbor zdravotnictví a navýšení kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví – vratka části zálohy vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby Nemocnicí Frýdlant v roce 2018
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 305/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/18 – snížení kapitoly 917 09 Transfery
odbor zdravotnictví a navýšení kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví – vratka části zálohy vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby Nemocnicí Frýdlant v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 253/18, kterým se navyšují 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 snižují výdaje kapitoly 917 09 Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel Nemocnice Frýdlant, s.r.o. – LPS
v celkové výši 551.692 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

36

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Vyhlášení programu 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 306/18/ZK
Vyhlášení programu 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 „Zdravotnictví“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 521.622 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
Vyhlášení programu č. 9.3 „Podpora osob se zdravotním postižením“ v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 521.622 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 01. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/18 – úprava kapitol 914 07 Působnosti a 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2017 Libereckého kraje
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Sdělila, že výbor projednal body 31–36 a 62–64, a doporučil je ke schválení.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 307/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/18 – úprava kapitol 914 07 - Působnosti
a 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2017 Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/18, kterým se
a) upravují specifické ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, snížením dílčího ukazatele číslo akce 07801770000 – Památka
roku Libereckého kraje ve výši 50.000 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 50.000 Kč,
b) upravují specifické ukazatele v kapitole 914 07 Působnosti odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, snížením rozpočtového ukazatele číslo akce 07290000000 –
Rok republiky ve výši 50.000 Kč, a současně se navyšují, zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 50.000 Kč,
2) darovací smlouvu č. OLP/4331/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a panem
bytem
a
trvale bytem
o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč, a darovací
smlouvu č. OLP/4332/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a panem
bytem
a
bytem
o poskytnutí finančního daru
ve výši 50.000 Kč,
rozhoduje
a) že vítězi soutěže Památka roku 2017 Libereckého kraje jsou pan
bytem
a paní
trvale bytem
a pan
bytem
a
bytem
b) o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč panu
bytem
a paní
trvale bytem
a finančního daru ve výši 50.000 Kč panu
a
bytem

bytem

a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 30. 09. 2018
b) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, zajistit podpis schválených darovacích smluv.
Termín: 30. 09. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu „Brána do světa sbírek“ a „S horolezci neexistují hranice“
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 308/18/ZK
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Brána
do světa sbírek“ a „S horolezci neexistují hranice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje do výše
2.501.750 Kč Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova
71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, uvolněné v roce 2018 ve výši 800.000 Kč a v letech
2019–2020 do výše 1.701.750 Kč, za účelem předfinancování projektu s názvem „Brána
do světa sbírek“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů
od obdržení plateb od poskytovatele dotace k projektu nejpozději však do 31. 5. 2021,
b) o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje do výše
150.000 Kč Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova
71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, za účelem předfinancování projektu s názvem „Pro
horolezce neexistují hranice“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30
dnů od obdržení plateb od poskytovatele dotace k projektu nejpozději však
do 31. 12. 2019,
schvaluje
a) znění smlouvy č. OLP/2582/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi
Libereckým krajem a Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací,
se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804,
b) znění smlouvy č. OLP/2589/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi
Libereckým krajem a Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací,
se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit smlouvy č. OLP/2582/2018 a č. OLP/2589/2018 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 28. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

36

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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33. Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro období
2018/2019
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 309/18/ZK
Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro období 2018/2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci č. 7.5 Poznáváme kulturu,
včetně povinných příloh, pro období 2018/2019 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
500.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.5 Poznáváme
kulturu.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností –
děkanstvím Česká Lípa – in urbe a Městem Turnov, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch – změna závazných parametrů projektů,
prodloužení termínu realizace
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 310/18/ZK
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností – děkanstvím
Česká Lípa – in urbe a Městem Turnov, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch – změna závazných parametrů projektů, prodloužení termínu realizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
37
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bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace Římskokatolická farnost – děkanství Česká Lípa – in urbe,
IČ 48282189, se sídlem Hrnčířská 721/44, 470 01 Česká Lípa, o změnu závazných
parametrů projektu „Filiální kostel sv. Máří Magdalény, Česká Lípa – oprava venkovní
fasády 2. 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. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018,
2) žádost příjemce dotace Město Turnov, IČ 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, o změnu termínu realizace projektu „Obnova terasy nad biliárovým
sálem a Obnova střechy a krovu vstupních bran“ 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. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018,
rozhoduje
1) o změně závazných parametrů projektu „Filiální kostel sv. Máří Magdalény, Česká Lípa
– oprava venkovní fasády 2. etapa“, příjemce dotace Římskokatolická farnost – děkanství
Česká Lípa – in urbe, z těchto
Název parametru
Oprava fasádního pláště restaurátorem
Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří
Oprava plochy kamenných prvků
na tyto nové
Název parametru
Oprava fasádního pláště restaurátorem
Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří
Oprava plochy kamenných prvků

Jednotka
m2
ks
m2

Hodnota
154,17
1
21,32

Jednotka
2

m
ks
m2

Hodnota
146,74
1
18,96

2) o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova terasy nad biliárovým sálem a Obnova
střechy a krovu vstupních bran“ z 31. 7. 2018 na 30. 9. 2018, a s prodloužením termínu
pro podání vyúčtování z 19. 9. 2018 na 19. 11. 2018,
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2440/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Filiální kostel
sv. Máří Magdalény, Česká Lípa – oprava venkovní fasády 2. etapa“, uzavřené dne
20. 6. 2018 mezi Římskokatolickou farností – děkanstvím Česká Lípa – in urbe
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2334/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Obnova
terasy nad biliárovým sálem a Obnova střechy a krovu vstupních bran“, uzavřené dne
25. 5. 2018 mezi Městem Turnov a Libereckým krajem, 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 resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 30. 09. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
ke smlouvám k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Poskytnutí účelových individuální dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018,
oblast cestovního ruchu – podpora geoparků
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Doporučil, aby v usnesení byly uvedeny jednotlivé částky.
Martin Půta
Odpověděl, že v první části usnesení se nachází tabulka s částkami.
Ing. Květa Vinklátová
Potvrdila, že částky jsou součástí usnesení.
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Taktéž potvrdila, že se částky v usnesení nachází v celkovém rozsahu, ale také zvlášť.
Ing. Jitka Volfová
Doplnila, že i smlouvy, které jsou v usnesení uvedeny, obsahují konkrétní částky.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 311/18/ZK
Poskytnutí účelových individuální dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018,
oblast cestovního ruchu – podpora geoparků
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuálních
žádostí v úhrnném objemu 500.000 Kč těmto příjemcům v tomto rozsahu
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Žadatel

Geopar
k
Ralsko,
o.p.s

Geopar
k
Český
ráj,
o.p.s.

IČO

Adresa

01834410

27511774

Název
projektu

Kuřívody
701,
47124
Ralsko

Rozvoj
šetrného
cestovního
ruchu
v
Národním
geoparku
Ralsko

Skálova
ulice 71,
51101
Turnov

Podpora
rozvoje
Globálního
geoparku
UNESCO
Český ráj

Účel
projektu
Cílem
projektu je
soustavně
rozvíjet
šetrné formy
cestovního
ruchu
v
Libereckém
kraji,
především
geoturistiky
a to na
úrovních
přeshraniční
českopolské,
národní,
regionální a
lokální.
Stabilizace
činnosti
Geopark
Český ráj, o.
p. s.,
zahájení
rozvojových
aktivit.

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Pořádané akce – 5ks,
plánovací/strategické
dokumenty – 2ks,
webové portály –
1ks, obnova
turistické
infrastruktury – 1ks,
fotografie – 15ks

Výše
dotace

Doba
realiz
ace
proje
ktu

De
minimis

250.000
Kč

1. 1.–
31. 12.
2018

Ne

250.000
Kč

1. 1.–
31. 12.
2018

Ne

Fotografie – 15ks
Roční členství v
globální síti
geoparků UNESCO
– 1ks

schvaluje
a) smlouvu poskytnutí účelové dotace č. OLP/4532/2018, na projekt „Rozvoj šetrného
cestovního ruchu v Národním geoparku Ralsko“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Geoparkem Ralsko, o.p.s., IČ 01834410, se sídlem Kuřívody 701, 47124 Ralsko,
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/4540/2018, na projekt „Podpora rozvoje
Globálního parku UNESCO Český ráj“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Geoparkem Český ráj, o.p.s., IČ 27511776, se sídlem Skálova ulice 71, 51101 Turnov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotací
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené
vedením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/18 – úprava specifických ukazatelů
výdajové kapitoly 917 07 Transfery – poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení

2.

Název projektu/
účel projektu

Vlastivědný
spolek
Českolipska
spolek

140. výročí založení
Nordböhmischer
Excursions-Clubu
Cílem je pomocí
připomenutí činnosti
vlastivědného
exkurzního spolku
seznámit obyvatele
města s významnými
historickými
osobnostmi, událostmi
a památkami
z přírodovědných i
historických oborů.

Divadlo
F.X.Šaldy
Liberec,
příspěvková
organizace

Nákup židlí pro diváky
Malého divadla a židlí
pro orchestrální hráče
Židle pro diváky
Malého divadla zlepší a
zpříjemní kvalitu
kulturního zážitku
diváků. Židle pro
orchestrální hráče
přinesou splnění
podmínek ergonomie

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Střelnice
3035, 470
01 Česká
Lípa

Zhořelecká
344/5, 460
01 Liberec

41

41325435

1 publikace
1 výstava

00083143

200 ks židlí
do sálu
Malého
divadla
50 ks židlí
pro
orchestrální
hráče

De minimis

1.

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

č.

Rozhodujíc
í závazné
výstupy
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 312/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/18 – úprava specifických ukazatelů
výdajové kapitoly 917 07 Transfery – poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 250/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 1.400.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a) snížení specifického ukazatele Podpora v oblasti kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, včetně regionálních funkcí knihoven ve výši 1.000.000 Kč a současně zavedení
nového specifického ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu v celkové výši 1.000.000 Kč,
b) snížení specifického ukazatele Individuální podpora kulturních aktivit v LK ve výši
400.000 Kč a současně zavedení nových specifických ukazatelů v kapitole 917 07 –
Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 400.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedeným příjemcům

250.000

15.1.
–
15.12.
2018

ne

1.000.000

25.5.
–
31.12.
2018

ne
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práce na pracovišti,
zlepší pracovní
prostředí zaměstnanců
orchestru v Šaldově
divadle.

schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/4600/2018 na projekt 140. výročí založení
Nordböhmischer Excursions-Clubu mezi Libereckým krajem a Vlastivědným spolkem
Českolipska, IČ 41325435, se sídlem Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa,
b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/4601/2018 na projekt Nákup židlí
pro diváky Malého divadla a židlí pro orchestrální hráče mezi Libereckým krajem
a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací, IČ 00083143, se sídlem
Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 30. 09. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4600/2018 a č. OLP/4601/2018 k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor projednal všechny body předkládané panem radním Löffelmannem
a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 313/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 932 08 –
Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy Programu vodohospodářských akcí ve výši 10.352.185,62 Kč
a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí v kapitole
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932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí v celkové
výši 10.352.185,62 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
a) o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2018, v úhrnné výši
10.352.185,62 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše

Název
příjemce

Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

Poniklá

IČ

Adresa/sídlo

Název
projektu

Parametry

Dotace
v max. výši
Kč/podíl
dotace
z celkovýc
h
způsobilýc
h výdajů
%

Husova 490,
468 02
002625
Rychnov u
52
Jablonce nad
Nisou

Rychnov –
splašková
stoka Lužická
– Údolní

Délka stoky –
236 m

1.374.127/
67,62 %

Poniklá 65,
002760
512 42
06
Poniklá

Přepojení
stávající
lokální ČOV
na st. p. č.
199/5 k.ú.
Přívlaka na
obecní ČOV

Délka stoky –
381 m

1.111.940,4
3/ 67,834%

Háje nad
Jizerou –
vodovod –
výměna
armaturního
vybavení
vodárenských
objektů a
hydrantových
sestav v obci

Výměna
hydrantové
sestavy – 7 ks,
Výměna
odvzdušnění,
popř. odkalení
– 4 ks,
Výměna
armaturního
vybavení
vodojemu – 1
ks

919.005/
69,80%

Háje nad
Jizerou

Loukov 61,
002756
513 01Háje
89
nad Jizerou

Kruh

Kruh 165,
002758
514 01
59
Jilemnice

Svazek obcí
Mírová pod
Kozákovem

Chutnovka
620130 36, 511 01
33
Mírová pod
Kozákovem

Likvidace
odpadních vod
u obecních
objektů
Obnova
vodovodu
Svazku obcí
Mírová pod
Kozákovem
2016 – etapa č.
43

Biologický filtr 480.490/70
- 2 ks
%
Obnova
vodovodu
468,8 m,
Obnova
ovládacího
kabelu 451,8

1.984.232,1
8/ 69,93%
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1

Město
Osečná

Svatovítské
002630 náměstí 105,
61
463 52
Osečná

Obec
Krompach

Krompach
006734
49, 471 57
21
Krompach

VHS
Turnov
(Benecko)

Antonína
492959 Dvořáka
34
287, 511 01
Turnov

Antonína
VHS
492959 Dvořáka
Turnov
34
287, 511 01
(Rokytnice
Turnov
nad Jizerou)

b)

Název
žadatel
e

Obec
Hrubá
Skála

Obec
Mníšek

Osečná –
kanalizace II.
etapa, stoky
A8, A8-4
Krompach –
oprava
vodovodu
II.etapa
Benecko –
Obnova
vodovodu
Dolní Benecko
Rokytnice nad
Jizerou – 319 –
prodloužení
vodovodu a
kanalizace
v Dolní
Rokytnici

m, Obnova
armaturní
šachty – 1 ks
Vybudování
kanalizace –
stoka A8 - 211
m,
1.090.072,2
Vybudování
0/ 70%
kanalizace –
stoka A8-4 –
29 m
Rekonstrukce
vodovodních
řadů 414 m

705.217,91/
62,32%

Vodovodní
řady 1.063 m

890.691,90/
70%

Kanalizační
stoky 542 m

1.796.409/
70%

o neposkytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2018 z důvodu
nesplnění programem stanovených podmínek níže uvedeným žadatelům o dotaci
na akci
IČ

002757
51

002630
01

Adresa
Doubravic
e 37, 511
01 Hrubá
Skála

Oldřichov
ská 185,
463 31
Mníšek

Název
projektu

Parametry

Obnova
vodárensk
ých
objektů –
1. etapa

Obnova
čerpací
stanice
Bohuslav
1ks,
Obnova
vodojemu
Bohuslav
1ks

Rozšíření
kapacity
ČOV za
školou –
Mníšek

Čistírna
odpadních
vod 1ks

44

Důvod
nesplnění
podmínek

Požad
ovaná
dotace
(Kč)

Administrativní
1.568.0
nesoulad
00
žádosti.

Nesoulad
s Plánem
rozvoje
vodovodu a
kanalizací

1.981.7
00
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Libereckého
kraje.

Obec
Oldřich
ov
v Hájíc
h

Obec
Stvolín
ky

004814
83

005247
51

Oldřichov
v Hájích
151, 463
31
Oldřichov
v Hájích

Stvolínky
53, 471 02
Stvolínky

Višňová
184, 464
01
Frýdlant
Obec
Višňov
á

002632
65

Vodovod
Oldřichov
v Hájích
VIII.
stavba, 1.
etapa

Vodovodní
řad HDPE
DN 100 222 m,
Vodovodní
řad HDPE
DN 50 -359
m, Protlak
pod
komunikací
- 4ks
Projektová Územní
dokumenta rozhodnutí
ce –
– 1 ks
Kanalizace
a ČOV
Stvolínky
Prodlouže Vodovodní
ní
řad 331,4 m
vodovodní
ho řadu
Višňová –
Poustka

Nesoulad
s Plánem
rozvoje
vodovodu a
kanalizací
Libereckého
kraje.

1.950.0
00

Administrativní
nesoulad
žádosti.

300.00
0

Nesoulad
s Plánem
rozvoje
vodovodu a
kanalizací
Libereckého
kraje a
podmínkami
Programu
vodohospodářs
kých akcí.

840.00
0

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018, uzavíranou
a) mezi Libereckým krajem a Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, na projekt pod názvem „Rychnov –
splašková stoka Lužická – Údolní“, OLP/4475/2018,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Poniklá, Poniklá 65, 512 42 Poniklá, IČ 00276006,
na projekt pod názvem „Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5
k.ú. Přívlaka na obecní ČOV“, OLP/4465/2018,
c) mezi Libereckým krajem a Obcí Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01 Háje nad
Jizerou, IČ 00275689, na projekt pod názvem „Háje nad Jizerou – vodovod –
výměna armaturního vybavení vodárenských objektů a hydrantových sestav v obci“,
OLP/4438/2018,
d) mezi Libereckým krajem a Obcí Kruh, Kruh 165, 514 01 Jilemnice, IČ 00275859, na
projekt pod názvem „Likvidace odpadních vod u obecních objektů“,
OLP/4365/2018,
e)

mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36,
511 01 Mírová pod Kozákovem, IČ 62013033, na projekt pod názvem „Obnova
45
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f)

vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016 – etapa č. 1“, OLP/4335/2018,
mezi Libereckým krajem a Městem Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52
Osečná, IČ 00263061, na projekt pod názvem „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky
A8, A8-4“, OLP/4318/2018,

g) mezi Libereckým krajem a Obcí Krompach, Krompach 49, 471 57 Krompach,
IČ 00673421, na projekt pod názvem „Krompach – oprava vodovodu II. etapa“,
č. OLP/4311/2018,
h) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benecko –
Obnova vodovodu Dolní Benecko“, č. OLP/4323/2018,
i) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Rokytnice nad
Jizerou – 319 – prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici“,
č. OLP/4327/2018
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. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 314/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 268/18, kterým se
a)

snižují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
ve výši 1.404.225 Kč,
46
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b) navyšují a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 – Dotační fond
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů ve výši 1.404.225 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a níže
uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného pro rok 2018,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů v úhrnném objemu 1.404.225 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2018–30. 9. 2019 do výše

č.

Název
žadatele

1

AvantgArt, z.
s.

2

Obec Bělá

3

Centrum pro
rodinu
M.E.D., z.s.

4

Obec Dlouhý
Most

5

Obec Horní
Branná

Sídlo žadatele
/ IČ

Vnější 1392,
463 11 Liberec
XXX Vratislavice
nad Nisou, IČ
04759583
Bělá 142,
514 01
Jilemnice,
IČ 275603

Dotace do
výše / podíl
dotace z
celkových
způsobilýc
h výdajů v
%

Název / účel
projektu

Závazné
výstupy
projektu

Opravárenská
dílna
Zauhlovačky

Nářadí na opravy
nábytku - ks - 8

84.000 Kč
70.00

Pořízení
štěpkovače

Štěpkovač - ks 1

120.000 Kč
42.09

Předcházení
Ukázková sada
vzniku odpadu látkových plen Tyršova 380,
z jednorázoks - 4; přednášky
513 01 Semily,
vých plen a
- hod. - 30; šicí
IČ 27051854 opětovné využití
stroj - ks - 4;
(RE-USE)
výukový kurz šití
šatstva
- hod. - 80
Dlouhý Most
Dlouhý Most 193, 463 12
pořízení
Kompostér - ks Liberec 25 domácích
30
Dlouhý Most,
kompostérů
IČ 46744941
Údržba zeleně v
Horní Branná
obci, údržba
262, 512 36
Štěpkovač - ks zeleně u občanů
Horní Branná,
1
v obci Horní
IČ 00275735
Branná

47

84.000 Kč
70.00

73.689 Kč
70.00

70.000 Kč
28.11
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6

7

8

9

Rozšíření
Masarykovo
technického
Jilemnicko - náměstí 82, 514
zázemí pro
svazek obcí
01 Jilemnice,
kompostování na
IČ 70694061
Jilemnicku
Jiřetín pod
Bukovou 103,
468 43
Obec Jiřetín
Šance pro
Albrechtice
pod Bukovou
gastroodpad
v Jizerských
horách,
IČ 00832022
Přístavba
Husovo
obslužné budovy,
Město
náměstí 6, 512 zřízení RE-USE
Lomnice nad
51 Lomnice
skladu na
Popelkou
nad Popelkou, sběrném dvoře v
IČ 00275905
Lomnici nad
Popelkou
Miroslav
Jenke

Bubnová síta do
kompostárny
116.000 Kč
včetně
69.88
příslušenství - ks
-2
Elektrický
kompostér - ks 1; sběrná nádoba
na bioodpad z
domácností - ks 10

42.000 Kč
68.85

Přístavba (RE120.000 Kč
USE sklad) - ks 27.80
1

Zkvalitnění
služeb opravny
Renovace 1.1001
elektrozařízení komplet - 1

74.237 Kč
70.00

IČ 10428526
Bílý Kostel nad
POMOC V
Nisou 231,
NA - BANK
Vybavení
NOUZI
463 31 Bílý
120.000 Kč
10
LIBERECKÝ nábytkové banky
LIBERECKO,
Kostel nad
69.77
KRAJ
- ks - 1
Z.S.
Nisou,
IČ 03537269
Horní
Rokytnice 197,
Město
512 44
Pořízení
Štěpkovač - ks - 120.000 Kč
11 Rokytnice nad
Rokytnice nad
štěpkovače
1
50.00
Jizerou
Jizerou,
IČ 00276057
Sociální
služby města
Panská 199,
Elektrický
Elektrický
33.033 Kč
12
Doksy,
472 01 Doksy, kompostér GG- kompostér GG70.00
příspěvková
IČ 48282910
02
02 - ks - 1
organizace
Stvolínky 53,
Předcházení
Obec
471 02
vzniku odpadů - Štěpkovač - ks 72.000 Kč
13
Stvolínky
Stvolínky,
štěpkovač
1
49.59
IČ 00524751
Stvolínky
Velké Hamry
Domácí
Domácí
Město Velké
362, 468 45
29.900 Kč
14
kompostéry kompostér - ks Hamry
Velké Hamry,
50.00
Velké Hamry
20
IČ 00262595

48
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15

Vítězslav
Kvapil

Základní škola
a Mateřská
škola
Volfartice,
16
okr. Česká
Lípa,
příspěvková
organizace

17

Městys
Zásada

18

Zašíwárna z.
s.

IČ
13344421

Volfartice 81,
471 12
Volfartice, IČ
72745088

Diagnostický
Pořízení
přístroj
diagnostického a
Metratester
registračního
Gossen
přístroje
Metrawatt 5+3 P,
M 700 K - ks - 1

43.176 Kč
70.00

Pořízení
elektrického
kompostéru pro
školní kuchyni

35.000 Kč
70.00

Elektrický
kompostér - ks 1

Pořízení
elektrických
Elektrický
Zásada 188,
kompostérů na
kompostér na
468 25 Zásada,
zpracování
gastroodpady IČ 00262617
gastroodpadu pro
ks - 2
MŠ a ZŠ Zásada
Ječná 487/25,
Opravárenská
Zašíwárna 460 15 Liberec
činnost (opravy
místo, kde vše
15, IČ
oděvů) - měsíc zašijem
06103537
21

47.190 Kč
50.00

120.000 Kč
69.77

2) o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, které
byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení než
předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání
alokace výzvy
č.
1

2

3
4

Název
žadatele

Sídlo žadatele /
IČ

Název / účel
projektu

Benecko 190,
Kontejnerová
Obec Benecko 512 37 Benecko, stání na tříděný
IČ 00275581
odpad
náměstí
Bedřicha
Kontejnerová
Město Český
Smetany 1,
stání pro tříděný
Dub
463 43 Český
odpad v Českém
Dub,
Dubu
IČ 00262722
Krkonošská 318,
Rekonstrukce
Město Desná
468 61 Desná,
kontejnerového
IČ 00262307
stání
Držkov 9,
Výstavba nového
Obec Držkov 468 24 Držkov,
kontejnerového
IČ 00262315
stání v obci
49

Závazné výstupy
projektu

Dotac
e do
výše

Kontejnerové stání
- ks - 2

0

Přístřešek na
odpadové nádoby ks - 11; zpevněná
plocha - ks - 1

0

Kontejnerové stání
- ks - 1

0

Kontejnerové stání
- ks - 1

0
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Držkov

5

6

7

8

9

10

11

Kontejnerové stání
se zastřešením pro
Kontejnerová
3 kontejnery - ks Město Hrádek
stání se
4; kontejnerová
nad Nisou
zastřešením v
stání se zastřešením
Hrádku nad Nisou
pro 2 kontejnery ks - 5
Rozšíření plochy
pro kontejnerová
stání v Doubravici
za obchodem - ks 1; rozšíření plochy
Doubravice 37, Plocha pro tříděný
Obec Hrubá
pro kontejnerová
511 01 Turnov,
odpad v obci
Skála
stání ve Hnanicích IČ 00275751
Hrubá Skála
ks - 1; rozšíření
plochy pro
kontejnerová stání
v Doubravici u
hasičárny - ks - 1
náměstí 1. máje
Zpevněná plocha
Město
1, 463 31
Zpevněná plocha pro komunitní
Chrastava
Chrastava,
m2 - 1775
kompostování
IČ 00262871
Masarykovo
Jilemnice: úpravy
Úprava
Město
náměstí 82, 514
kontejnerových
kontejnerových
Jilemnice
01 Jilemnice, IČ
stání
stání - ks - 3
00275808
Zpevněná plocha
Úprava
pro kontejnerové
Karlovice 12,
kontejnerového
stání - m2 - 75;
Obec
511 01 Turnov, stání a přístřešku
přístřešek na
Karlovice
IČ 00275824
sběrného místa
ukládání pytlů se
pro tříděný odpad
separovaným
odpadem - ks - 1
Pořízení
Mateřská škola Koberovy 140,
elektrického
Koberovy,
468 22 Železný
kompostéru na
Elektrický
příspěvková
Brod,
gastroodpady pro kompostér - ks - 1
organizace
IČ 70695059
školní jídelnu MŠ
Koberovy
Štěpkování jako
Pertoltice pod
jedna z cest ke
Obec
Ralskem 165,
snížení produkce
Pertoltice pod
Štěpkovač - ks - 1
471 24 Mimoň,
odpadu v
Ralskem
IČ 00672912
Pertolticích pod
Ralskem
Horní náměstí
73,
463 34 Hrádek
nad Nisou, IČ
00262854

50

0

0

0

0

0

0

0
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12

13

14

Obec Poniklá

Poniklá 65,
512 42
Harrachov,
IČ 00276006

Obec Proseč
pod Ještědem

Proseč pod
Ještědem 89,
463 43 Český
Dub, IČ
00671941

Vybudování
kontejnerových
stání

Zastřešení
kontejnerového
stání - ks - 3;
zpevněná plocha
vč. zámkové dlažby
- m2 - 12

Obec Příkrý

Příkrý 70,
513 01 Semily,
IČ 00276022

Vybudování
kontejnerových
stání pro
kontejnery a
nádoby

Zpevněná plocha m2 - 200

0

Kontejnerové
stání Roztoky u
Jilemnice

Kontejnerové stání
- ks - 1

0

Odpadová místa

Odpadová místa ks - 6

0

Vybudování
sběrných míst
sběru tříděného
odpadu v
Železném Brodě

Kontejnerové stání
- komplet - 2

0

Roztoky u
Jilemnice 240,
Obec Roztoky
15
512 31 Roztoky
u Jilemnice
u Jilemnice,
IČ 00276081
Husova 82, 513
16 Město Semily 01 Semily, IČ
00276111
náměstí 3.
Město Železný května 1, 468 22
17
Brod
Železný Brod,
IČ 00262633

Poniklá:
Modernizace
kontejnerových
stání

Klec na pytle s
tříděným odpadem
- ks - 5

0

0

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 30. 09. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 k podpisu,
Termín: 31. 12. 2018
3) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

39. Krajský statek Frýdlant, s. r. o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
51

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 315/18/ZK
Krajský statek Frýdlant, s. r. o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se změnou Zakladatelské listiny společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., která se mění
v článku 5 – orgány společnosti – valná hromada – doplnění pravomocí v rozhodování
o volbu, odvolání, odměňování likvidátora, stanovení formy vypořádání likvidačního
zůstatku, a v článku 7 – vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku – stanovení formy
vypořádání likvidačního zůstatku rozhodnutím o likvidaci společnosti a novým úplným
zněním Zakladatelské listiny společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481 s účinností od 1. 10. 2018
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit radě kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího
působnost valné hromady společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., nové úplné znění
Zakladatelské listiny společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., k projednání a rozhodnutí.
Termín: 04. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3297/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bozkov na projekt
„Projektová dokumentace kanalizace „Vrabčírink“ Bozkov“
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 316/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3297/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bozkov na projekt
„Projektová dokumentace kanalizace „Vrabčírink“ Bozkov“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Bozkov, se sídlem Bozkov 270, 512 13 Bozkov, IČ 00275611,
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace kanalizace
„Vrabčírink“ Bozkov“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod
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Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 435/17/ZK ze dne 31. 10. 2017,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace kanalizace
„Vrabčírink“ Bozkov“ ze dne 30. 11. 2018 na 31. 5. 2020 a o prodloužení termínu pro
předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019 na 20. 7. 2020 z důvodu složitého
vyjednávání s majiteli pozemku o umístění trasy kanalizace,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3297/2017 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Projektová
dokumentace kanalizace „Vrabčírink“ Bozkov“ mezi Libereckým krajem a Obcí Bozkov,
se sídlem Bozkov 270, 512 13 Bozkov, IČ 00275611
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/18 – udělení ocenění „Výrobek
Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2018“ a finanční dar
za umístění v soutěži
Předkladatelka Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál. Zároveň pozval přítomné na Krajské dožínky, které
se budou konat v Bílém Kostele nad Nisou, kde budou 1. 9. 2018 vyhlášeny výsledky této
soutěže.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 317/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/18 – udělení ocenění „Výrobek
Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2018“ a finanční dar
za umístění v soutěži
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 239/18, kterým se snižují nerozepsané rezervy
v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství (Výrobek
roku – finanční dar jako ocenění v soutěži) v celkové výši 300.000 Kč a současně se
navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství (Výrobek roku – finanční dar jako ocenění v soutěži)
v celkové výši 300.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2018“ výrobkům uvedeným níže v tabulce,
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3) použití označení „Výrobek roku Libereckého kraje“, „Nejlepší výrobek roku
Libereckého kraje – 1. místo“, „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 2. místo“,
„Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 3. místo“ a loga Libereckého kraje na obalu
výrobků uvedených níže v tabulce,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru níže uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění jejich výrobků
v soutěži „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2018“
ve výši
VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

kategorie

název výrobku

Masné výrobky Bělská jaternice

výrobce / IČ

sídlo

Podkrkonošská uzenina
č.p. 149
s.r.o.
514 01 Bělá
IČ: 28829921

Mléko a mléčné
Jiří Vrkoslav
Pletýnek z Dolence
výrobky
IČ: 86783963
COOC FOOD s.r.o.
IČ: 04047702

finanční dar

25.000 Kč

25.000 Kč

Pekařské
výrobky

Chléb mrkvový

Paříkova 910/9
190 00 Praha 9

Cukrářské
výrobky

JIZERSKÉ PEKÁRNY
Generála Svobody
Špaldový harlekýn spol. s r.o.
374/9a
IČ: 48267201
460 01 Liberec

25.000 Kč

Alkoholické
nápoje

Zámecký Máz 11
% - kroužkovaný
světlý ležák

25.000 Kč

PIVOVAR SVIJANY,
č.p. 25
a.s.
463 46 Svijany
IČ: 25035207

MOŠTOVNA
Lažanský RUBÍN –
Nealkoholické
LAŽANY, výroba
100% Jablečný
nápoje
nápojů, spol. s r.o.
šťáva s mátou
IČ: 60276762
Jablečný extra
Ovoce
džem
Anna Jelínková
a zelenina
s rozmarýnem a
IČ: 04880285
javorovým sirupem

č.p. 71
463 45 Lažany

25.000 Kč

25.000 Kč

25.000 Kč

Biopotraviny

Kozí sýr - Fišer

Milena Krejzová
IČ: 45885109

25.000 Kč

Ostatní

Med s bílým
pepřem

Miloš Zástěra
IČ: 65070119

25.000 Kč
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NEJLEPŠÍ VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

celkové pořadí

název výrobku

výrobce / IČ

sídlo

finanční dar

1. místo

Med s bílým
pepřem

Miloš Zástěra
IČ: 65070119

2. místo

Lažanský RUBÍN
– 100% Jablečná
šťáva s mátou

MOŠTOVNA
LAŽANY, výroba
nápojů, spol. s r.o.
IČ: 60276762

č.p. 71
463 45 Lažany

25.000 Kč

3. místo

Chléb mrkvový

COOC FOOD
s.r.o.
IČ: 04047702

Paříkova 910/9
190 00 Praha 9

15.000 Kč

35.000 Kč

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2018,
Termín: 30. 09. 2018
2) Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předat vítězným výrobcům ocenění,
Termín: 01. 09. 2018
3) Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, smlouvy o poskytnutí
finančního daru k podpisu.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Závazek spolufinancování projektu "Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP
domu B"
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Doplnila, že výbor projednal body č. 42–46 a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 318/18/ZK
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Závazek spolufinancování projektu "Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP domu B"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B“ Libereckým krajem do výše 14.020.500 Kč a jeho rozložením
v letech 2016–2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy
č. 82 Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP
domu B“ Libereckým krajem do výše 21.109.500 Kč a jeho rozložením v letech
2018–2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2025
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Závazek spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových
prostor“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 319/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. – výstavba nových
prostor“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. –
výstavba nových prostor“ Libereckým krajem do výše 39.310.000 Kč a jeho
rozložením v letech 2016–2027 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z výzvy č. 82 Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Domov Raspenava, p.o. – výstavba
nových prostor“ Libereckým krajem do 54.000.000 Kč a jeho rozložením v letech
2016–2022
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 05. 2027
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HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 244/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotace
z projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“, program „Asistenční vouchery
Libereckého kraje“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 320/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 244/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotace
z projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“, program „Asistenční vouchery
Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 244/18, kterým se upravují specifické ukazatele
ve výdajové kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, v úhrnné výši 250.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a) snížením nerozepsaných rezerv v projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
o celkovou částku 250.000 Kč,
b) navýšením, zavedením nového ukazatele v programu „Asistenční vouchery
Libereckého kraje“ ve výši 250.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart akcelerátor
Libereckého kraje", program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“, v úhrnné výši
250.000 Kč níže uvedenému subjektu na projekt do výše
1
Poř. číslo
IČ

61389021

Příjemce dotace/ žadatel

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Právní forma

ústav

Název projektu

Příprava projektové žádosti NCK1

Účel projektu

Zpracování dotačního projektu do programu
Národních center kompetence TA ČR.
Projekt je zaměřen na vybudování úzce
spolupracujícího
týmu
akademických
specialistů a průmyslových partnerů v
tématech fotonové a elektronové optiky.
Cílem je propojení partnerů, transfer
technologií, dále dojde k vysoce efektivnímu
využívání kapacit drahých unikátních
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Celkové plánované náklady projektu (Kč)

přístrojů
a
propojení
teoretického
backgroundu s aplikační sférou. Cílem je
dosáhnout vysoké konkurenceschopnosti ČR
v sektorech s tradičně vysokou přidanou
hodnotou.
Zpracování
projektové
přihlášky
do
programu Národních center kompetence I.
294.118

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

27. 3. 2018–20. 6. 2018

Parametry projektu

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Asistenční vouchery Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedeným příjemcem
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: 30. 09. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvu o poskytnutí dotace z programu Asistenční vouchery
Libereckého kraje, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 30. 10. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
pro ESÚS NOVUM s r. o.
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 321/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
pro ESÚS NOVUM s r. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 770.250,00 Kč žadateli Evropské seskupení
pro územní spolupráci NOVUM s r. o., se sídlem ul. 1 Maja 27. 58-500 Jelenia Góra,
IČO 363251784 uvolněné v roce 2018 za účelem předfinancování projektů realizovaných
seskupením s názvy „Společně řešíme problémy“, „Jak zachraňujete u vás?“
a „Akcent@Net“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů od obdržení
závěrečné platby posledního realizovaného projektu, nejpozději však do 30. 7. 2020,
schvaluje
veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/4563/2018,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Evropské seskupení pro územní spolupráci
NOVUM s r. o., se sídlem ul. 1 Maja 27. 58-500 Jelenia Góra, IČO 363251784
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/4563/2018, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a společností Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, s r.o.,
se sídlem ul. 1 Maja 27. 58-500 Jelenia Góra, k podpisu.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 322/18/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/610 Turnov
– hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ z původní částky 32.297.000 Kč
na novou částku do výše 51.892.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2021,
2) zvýšení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 144.603.000 Kč na novou částku do výše 146.061.000 Kč a jeho
rozložení v letech 2017 až 2021
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2021

59

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

47. Změna termínů realizace projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Všeň – OLP/4138/2017, město Žandov – OLP/4125/2017
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 323/18/ZK
Změna termínů realizace projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Všeň – OLP/4138/2017, město Žandov – OLP/4125/2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace obce Všeň, se sídlem č.p. 10, 512 65 Všeň, IČO 00276278,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova místních komunikací v obci Všeň“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017,
b) žádost příjemce dotace města Žandov, se sídlem Náměstí č.p. 82, 471 07 Žandov,
IČO 00261131, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace
v Žandově ulice Potoční – II. etapa“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017,
rozhoduje
a) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova místních komunikací v obci
Všeň“ z 30. 9. 2018 na 30. 8. 2019, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 11. 2018 na 19. 10. 2019,
b) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace
v Žandově ulice Potoční - II. etapa“ z 30. 9. 2018 na 30. 9. 2019, a prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2018 na 19. 11. 2019,
schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4138/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Všeň se sídlem č.p. 10, 512 65 Všeň,
IČO 00276278, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Obnova místních komunikací v obci
Všeň“,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4125/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Žandov, se sídlem Náměstí č.p. 82,
471 07 Žandov, IČO 00261131, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava místní
komunikace v Žandově ulice Potoční – II. etapa“
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Jiřímu Löffelmannovi,
členu rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

48. Žádost o změnu projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obec Svor a obec Plavy
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 324/18/ZK
Žádost o změnu projektů příjemců účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Svor a obec Plavy
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost obce Svor o změnu v projektu „Výměna střešní krytiny základní školy Svor“,
b) žádost obce Plavy o změnu v projektu „Plavy - oprava místních komunikace 2018“,
mění
a) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu „Výměna
střešní krytiny základní školy Svor“ příjemce obec Svor, č.p.195, 471 51 Svor,
IČ 00261009, z původního termínu realizace 1. 6. 2018–30. 9. 2018 na nový termín
realizace 1. 5. 2018–30. 9. 2018,
b) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části parametry projektu „Plavy – oprava
místních komunikace 2018“ příjemce obec Plavy, č.p.186, 468 46 Plavy, IČ 00262510,
z původních uvedených třech parametrů – oprava místní komunikace – m2 – 1550;
propustek – ks – 1; lávka – ks – 1 na parametry dva – oprava místní komunikace – m2 –
1550; propustek – ks – 1
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemců dotací obec Svor a obec Plavy o změnách
v projektech.
Termín: 15. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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49. Revokace části usnesení 194/18/ZK – zrušení poskytnutí dotace příjemci obec
Sychrov, program 2.1 Program obnovy venkova
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 325/18/ZK
Revokace části usnesení 194/18/ZK – zrušení poskytnutí dotace příjemci obec Sychrov,
program 2.1 Program obnovy venkova
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova obci
Sychrov, IČ 00263222, z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými
v programu (nesplnění podmínky minimální výše dotace dle podmínek vyhlášeného
programu 2.1),
ruší
usnesení č.194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části, ve kterém rozhodlo o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši 18.000 Kč
na projekt „Rekonstrukce autobusové čekárny ve Třtí“ příjemce obec Sychrov, IČ 00263222
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat o rozhodnutí obec Sychrov.
Termín: 15. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

50. Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obec Příkrý
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 326/18/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Příkrý
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost obce Příkrý o změnu v projektu „Rekonstrukce zázemí klubovny pro multifunkční
hřiště v Příkrém“,
ruší
usnesení č.194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části, ve které rozhodlo o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova do výše 210.000 Kč
na projekt „Rekonstrukce zázemí klubovny pro multifunkční hřiště v Příkrém“ příjemce obce
Příkrý, IČ 00276022
23
Poř. číslo
00276022
IČO
Obec Příkrý
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT1
Rekonstrukce zázemí klubovny pro multifunkční hřiště v Příkrém
Název
projektu
Spočívá v rekonstrukci, k multifunkčnímu hřišti přilehlé, budovy klubovny na
víceúčelové funkční zázemí, které bude sloužit z poloviny jako klubovna a v
Účel
případě nepřiznivého počasí jako zázemí pro posilovnu, stolní tenis ad.
projektu
indoorové sporty.
Parametry rekonstruovaná plocha - m2 - 110
projektu
700.000,00
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 30
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované 210.000,00
prostředky
(Kč)
Neinvestice
Investice/
neinvestice
1. 3. 2018–31. 12. 2018
Termín
realizace
projektu
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova obci
Příkrý, IČ 00276022 na projekt „Oprava komunikace pozemek parcela č.2614/3 a pozemek
č.2605/2 v katastrálním území Příkrý“ do výše 210.000 Kč
23
Poř. číslo
00276022
IČO
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Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel
projektu

Obec Příkrý
DT4
Oprava komunikace pozemek parcela č.2614/3 a pozemek č.2605/2
v katastrálním území Příkrý
Spočívá v sanaci páteřní obecní komunikace vedoucí po okraji rokliny, a jejíž
část se po jarním tání i s podkladem utrhla do rokliny a stala se tak
nesjízdnou. Samotná sanace spočívá ve zpevnění svahu, vybudování betonové
podkladní desky a vyhotovení nového živičného povrchu,
oprava komunikace - m2 - 195

Parametry
projektu
700.000,00
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 30
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované 210.000,00
prostředky
(Kč)
Neinvestice
Investice/
neinvestice
1. 3. 2018–31. 12. 2018
Termín
realizace
projektu
a ukládá
1) Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Příkrý o změně projektu,
Termín: 15. 09. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvu o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.1 – Program obnovy
venkova, na projekt „Oprava komunikace pozemek parcela č.2614/3 a pozemek č.2605/2
v katastrálním území Příkrý“ dle schváleného vzoru, usnesení č.194/18/ZK ze dne
29. 5. 2018, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – společnosti iQLANDIA,
o.p.s., na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Předkladatel Petr Tulpa
64
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Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Marek Pieter
Zahlásil střet zájmů.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Upozornil na to, že iQLANDIA výrazně přispívá k edukaci dětí, tudíž požádal pana
náměstka, aby vešel do jednání s představiteli iQLANDIE a aby byl tento subjekt
dlouhodobě podporován.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Konstatoval, že výbor body č. 51, 52, 53, 55, 56, 58 a 68, projednal a doporučil je
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 327/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – společnosti iQLANDIA,
o.p.s., na projekt Podpora vzdělávání mládeže
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do výše 500.000 Kč společnosti IQLANDIA, o.p.s.,
IČ 25444565, se sídlem Nitranská 410/10, 460 07 Liberec III – Jeřáb, na akci číslo
04803070000 „Podpora vzdělávání mládeže“,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo
OLP/4291/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a společností IQLANDIA, o.p.s.
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: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

52. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/18 – zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 328/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/18 – zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 241/18, kterým se
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o částku 6.000.000 Kč,
navýšení kapitálových příjmů získaných z prodeje nemovitého majetku odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitosti
v katastrálním území Františkov u Liberce, obci Liberec, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 476 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, kupní smlouva č. OLP/2026/2018,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku
6.000.000 Kč, z toho
a)

navýšení ukazatele číslo akce 04501251430 – Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy
a domova mládeže o částku 2.750.000 Kč,

b) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501461433 – Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Výstavba hřiště
u Domova mládeže, Truhlářská ulice, Liberec včetně souvisejících inženýrských
činností ve výši 3.000.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501471404 – Gymnázium a Obchodní
akademie, Tanvald, příspěvková organizace – Vybudování počítačové sítě ve výši
250.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 52

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. Změna zřizovací listiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 329/18/ZK
Změna zřizovací listiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, ve které dochází ke změně čl. VIII. doplňková
činnost, bodu 8.4. – rozšíření předmětu podnikání o „Opravy silničních vozidel“
od 1. 9. 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. 08. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 53

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

54. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Stadion
Nový Bor, z. s.
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
Konstatoval, že výbor projednal body č. 54, 57 a 67, a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 330/18/ZK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Stadion Nový
Bor, z. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného parametru
projektu, zrušení závodu pro nepřízeň počasí) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje příjemce Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z. s., IČO 44225113,
se sídlem Smetanova 387, 473 01 Nový Bor, ve výši 50.000 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 54

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

67

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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55. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1)
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
2)
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
3)
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace
4)
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
5)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
6)
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 331/18/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1)
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
2)
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
3)
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace
4)
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
5)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
6)
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace,
2.
3.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace,

4.
5.

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
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příspěvková organizace,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1
zřizovacích listin.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 55

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/18 – zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspevky PO odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 332/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/18 – zapojení příjmů z prodeje
nemovitého majetku, úprava kapitoly 912 04 – účelové příspevky PO odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/18, kterým se
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o celkovou částku 6.739.800 Kč
A. navýšení kapitálových příjmů o částku 6.000.000 Kč získaných z prodeje
nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady
kupní ceny za prodej nemovitosti p. p. č. 718 a p. p. č. 719 nacházející se
v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou a evidované na
listu vlastnictví č. 6831 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, kupní smlouva č. j. OLP/3033/2018,
B. navýšení kapitálových příjmů získaných z prodeje nemovitého majetku odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 739.800 Kč z titulu úhrady kupní
ceny, kupní smlouva č. j. OLP/12/2018
a) za prodej pozemku, st. p. č. 192/3 nacházejícím se v katastrálním území Kamenický
Šenov, obec Kamenický Šenov a evidovaném na listu vlastnictví č. 67
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, částka
330.000 Kč,
b) za prodej distribučního zařízení, umístěné v budově, která je součástí st. p. č. 192/3,
nacházející se v katastrálním území Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov,
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2.

částka 409.800 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku
6.739.800 Kč, z toho
a)

zavedení nového ukazatele číslo akce 04501481425 – Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace – Oprava
fasády budov školy a oprava opěrné zdi ve výši 739.800 Kč,
b) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501491413 – Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
15, příspěvková organizace – Výměna otopných těles ve výši 1.000.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501501420 – Střední průmyslová škola
stavební, Liberec, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace – Výměna oken
v průčelí Appeltova domu ve výši 800.000 Kč,
d) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501511492 – Pedagogicko – psychologická
poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Úpravy prostor poradny –
5 kanceláří ve výši 1.000.000 Kč,
e) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501521434 – Integrovaná střední škola,
Semily, 28. října 607, příspěvková organizace – Pořízení CNC dřevoobráběcího
centra ve výši 1.700.000 Kč,
f)

zavedení nového ukazatele číslo akce 04501531407 – Gymnázium Ivana Olbrachta,
Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – Oprava opěrné zdi
a oplocení areálu školy ve výši 1.000.000 Kč,
g) zavedení nového ukazatele číslo akce 04501541457 – Základní škola, Jablonec nad
Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace – Pořízení speciálních židlí
a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené žáky ve výši 500.000 Kč,
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 56

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

57. Hry IX. letní olympiády dětí a mládež 2019 – Žádost České asociace stolního tenisu
o navýšení počtu účastníků a žádost Českého svazu házené o zařazení házené
do programu Her
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Připomněl, že se podobně naložilo s žádostmi baseballu apod., a to z důvodu, že pokud se vše
má vejít do rozpočtu, tak není možné překročit hranici stanovené částky.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 333/18/ZK
Hry IX. letní olympiády dětí a mládež 2019 – Žádost České asociace stolního tenisu
o navýšení počtu účastníků a žádost Českého svazu házené o zařazení házené
do programu Her
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o navýšení počtu sportovců reprezentujících jednotlivé kraje na Hrách IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019 ze 4 na 8 osob v členění 2 dívky mladší žačky,
2 dívky starší žačky, 2 chlapci mladší žáci, 2 chlapci starší žáci,
2. o nezařazení házené do programu Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat příslušné subjekty o svém rozhodnutí.
Termín: 31. 08. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 57

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

58. Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem –
schválení stipendijního řádu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál. Doplnil, směrem k panu zastupiteli Ing. Michalu Křížovi,
že rozšíření stipendijního programu se bude řešit na zastupitelstvu v září, a zatím jen
pro obory ošetřovatel/ošetřovatelka.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Podoktl, že je skeptický vůči tomuto programu a zeptal se, zda má kraj informace o efektivitě
tohoto programu. Konkrétně jde o to, kolik absolventů zůstává v oboru (v %).
Petr Tulpa
Odpověděl, že program běží 10 let. Před 6 nebo 7 lety došlo k nárůstu v oblasti strojírenských
oborů (soustružník, nástrojář), kde se kapacita pomocí stipendijního programu naplnila.
Ostatní obory mají nulovou efektivitu (čalouník, zedník, truhlář) a stipendijní program zde
nefunguje. Sociální problematika by mohla pomoct zajistit větší zájem o sociální obory,
zejména pečovatelského typu.
Dále, na základě různého jednání, nemá informaci, že by takto vzdělaný (vyučený) člověk
zůstával na úřadu práce.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Upřesnil, že nejde o to, zda jsou zaměstnáni, ale zda zůstávají ve svém oboru. Učňovským
vzdělávání se v ČR zabývá spousta týmů, hodnotí jeho efektivitu apod. Zabývají se také
příčinami malé atraktivity těchto oborů a naznačují cesty, které by mohly vést ke zvýšení
atraktivity. Toho docílí většinou rozšířením oboru, a to tím, že obory nejsou tolik orientovány
na specifické dovednosti jednotlivého řemesla.
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Petr Tulpa
Reagoval, že většinou 4. ročníky na středních školách a 3. ročníky na odborných školách,
jsou téměř rozebrány jednotlivými zaměstnavateli, tzn. jejich uplatnění v daném oboru je
téměř 100%. Jinak záležitost specializování oboru je na velkou diskuzi, protože
zaměstnavatelé většinou požadují specifické zaměření.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 334/18/ZK
Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem –
schválení stipendijního řádu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Stipendijní řád Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání, platný od 1. 9. 2018
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit zveřejnění informace o schválení Stipendijního řádu Stipendijního
programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech
vzdělání prostřednictvím internetových stránek Libereckého kraje a informačního
a vzdělávacího portálu EDULK.cz
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 58

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

59. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2516/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město
Frýdlant na projekt „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova“ – ul. Zámecká
Frýdlant“
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Informoval, že výbor projednal body 59, 65 a 66, a doporučil je ke schválení.
Ing. Dan Ramzer
Zahlásil střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 335/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2516/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Frýdlant
na projekt „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova“ – ul. Zámecká Frýdlant“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost Města Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 463 13 Frýdlant, IČ 00262781, ze dne
17. 7. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Stezka pro cyklisty a chodce
podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Stezka pro cyklisty a chodce podél
ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ ze dne 30. 12. 2018 na 30. 12. 2019 a o změně termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2019 na 18. 2. 2020, z důvodu
problematických majetkoprávních vztahů v rámci stavby Stezky pro cyklisty a chodce,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2516/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ z 30. 12. 2018
na 30. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2019 na 18. 2. 2020
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
1. zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
Termín: 15. 09. 2018
2.

podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2516/2017.
Termín: 30. 09. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 59

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

60. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 12. 6. do 7. 8. 2018
b)
Vyřízení petice č. P/1/2018
c)
Ustavení Krajské koordinační skupiny pro Reformu psychiatrické péče
v Libereckém kraji
d)
Jmenování krajských odborníků pro obor onkologie, vnitřní lékařství
a chirurgie, Statut krajského odborníka
e)
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2017
f)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje
a na 11., 12., 13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje
g)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2018
h)
Postup při aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok
2019
i)
Nařízení Libereckého kraje ze dne 7. 8. 2018 o vyhlášení přírodní památky
Pískovna Žizníkov
j)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. zasedání rady kraje
a na 15. mimořádném zasedání rady kraje
k)
Statistické výkazy v Libereckém kraji o zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2018
l)
Statistické výkazy v Libereckém kraji o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
podle stavu k 31. 5. 2018
m)
Statistické výkazy v Libereckém kraji o zahájení povinné školní docházky
v základní škole podle stavu k 31. 5. 2018
n)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
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o)
p)

za období 1. 12.–31. 12. 2017 a 1. 1.–30. 6. 2018
Roční zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS za rok 2017
Informace k veřejné zakázce na rekonstrukci budovy D

Předkladateli jsou členové rady kraje
Martin Půta provedl výčet písemných informací.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Poukázal na to, že na webu kraje nejsou písemné informace k dispozici, stejně jako přílohy
ostatních bodů. Dotázal se, zda je to záměrné anebo zda by bylo možné je zveřejnit.
Martin Půta
Souhlasil s názorem. Zveřejňování příloh vyplynulo z potřeby anonymizace.
Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu
Doplnil, že v rámci anonymizace je obsah materiálů tak velký, že není možné je samostatně
anonymizovat, v rámci nařízení GDPR. Pokud kraj nezíská program jako technickou
pomůcku, v rámci které by se materiály anonymizovaly, tak se vrátí k původnímu modelu.
Martin Půta
Uvedl, že na příkladu písemných informací je tento problém velmi patrný, protože veřejnost
vidí jen jejich název bez důvodové zprávy apod. Podotkl, že jeho názor na nařízení
anonymizace a způsob jeho implementace je jednoznačný. Dále poděkoval za připomínku.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Poukázal na to, že GDPR je o tom, aby v nakládání s informacemi byl systém.
U zveřejňování příloh se dá postupovat s rozvahou. Většina předložených materiálů může být
zveřejněna, např. u majetkoprávních operací jsou katastrální mapy, které by mohly být
zveřejněny i na základě zákona 106/1999 Sb. Dále podotkl, že pokud přijde na základě
106/1999 Sb., žádost na zveřejnění příloh, tak bude kraj nucen přílohy hned zveřejnit. Tento
návrh ovšem nepodává, jen upozorňuje na tuto možnost. Utajování v těchto případech nemá
žádný význam, naopak je velmi kontraproduktivní.
Martin Půta
Upozornil, že se to řešilo před třemi měsíci, ale nedošlo k žádné změně. Dále zaúkoloval pana
ředitele, aby přílohy byly zveřejněny. Dále připomněl, že součástí programového prohlášení
koalice bylo zveřejňování materiálů pro veřejnost.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 336/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 12. 6. do 7. 8. 2018
b)
Vyřízení petice č. P/1/2018
c)
Ustavení Krajské koordinační skupiny pro Reformu psychiatrické péče
v Libereckém kraji
d)
Jmenování krajských odborníků pro obor onkologie, vnitřní lékařství
a chirurgie, Statut krajského odborníka
e)
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2017
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f)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje
a na 11., 12., 13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje
g)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2018
h)
Postup při aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok
2019
i)
Nařízení Libereckého kraje ze dne 7. 8. 2018 o vyhlášení přírodní památky
Pískovna Žizníkov
j)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. zasedání rady kraje
a na 15. mimořádném zasedání rady kraje
k)
Statistické výkazy v Libereckém kraji o zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2018
l)
Statistické výkazy v Libereckém kraji o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
podle stavu k 31. 5. 2018
m)
Statistické výkazy v Libereckém kraji o zahájení povinné školní docházky
v základní škole podle stavu k 31. 5. 2018
n)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. 12.–31. 12. 2017 a 1. 1.–30. 6. 2018
o)
Roční zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS za rok 2017
p)
Informace k veřejné zakázce na rekonstrukci budovy D
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 12. 6. do 7. 8. 2018
b) Vyřízení petice č. P/1/2018
c) Ustavení Krajské koordinační skupiny pro Reformu psychiatrické péče v Libereckém
kraji
d) Jmenování krajských odborníků pro obor onkologie, vnitřní lékařství a chirurgie, Statut
krajského odborníka
e) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti za rok 2017
f)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje a na 11., 12.,
13. a 14. mimořádném zasedání rady kraje
g) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2018
h) Postup při aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2019
i)
j)

Nařízení Libereckého kraje ze dne 7. 8. 2018 o vyhlášení přírodní památky Pískovna
Žizníkov
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. zasedání rady kraje
a na 15. mimořádném zasedání rady kraje

k) Statistické výkazy v Libereckém kraji o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole podle stavu k 31. 5. 2018
l) Statistické výkazy v Libereckém kraji o přihlášených a přijatých uchazečích do
1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu
k 31. 5. 2018
m) Statistické výkazy v Libereckém kraji o zahájení povinné školní docházky v základní
75

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018

škole podle stavu k 31. 5. 2018
n) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. 12.–31. 12. 2017 a 1. 1.–30. 6. 2018
o) Roční zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS za rok 2017
p) Informace k veřejné zakázce na rekonstrukci budovy D
HLASOVÁNÍ Č.: 60

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

61. (62.) Předložení projektového záměru „Liberecký kraj se představuje“
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 337/18/ZK
Předložení projektového záměru „Liberecký kraj se představuje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Liberecký kraj se představuje“
a předložení projektové žádosti do Dotačního titulu 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů
programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2020,
vyhlašovaném Ministerstvem pro místní rozvoj, prostřednictvím vedoucího partnera projektu,
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování části projektu připadající na aktivity
Libereckého kraje až do celkové výše 875.000 Kč a jeho rozložením v letech 2018–2019,
v případě, že daný projekt bude schválen v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech 2016–2020,
b) předpokládané předfinancování dané části projektu připadající na aktivity Libereckého
kraje až do výše 1.750.000 Kč a jeho rozložením v letech 2018–2019
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování daného projektu
v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018–2019.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 61

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

62. (63.) Předložení projektového záměru „Skalní města“
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 338/18/ZK
Předložení projektového záměru „Skalní města“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Skalní města“ a předložení projektové
žádosti do Dotačního titulu 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni
programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2020,
vyhlašovaném Ministerstvem pro místní rozvoj, prostřednictvím vedoucího partnera projektu,
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování části projektu připadající na aktivity
Libereckého kraje až do celkové výše 100.000 Kč a jeho rozložením v letech 2018–2019,
v případě, že daný projekt bude schválen v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech 2016–2020,
b) předpokládané předfinancování dané části projektu připadající na aktivity Libereckého
kraje až do výše 200.000 Kč a jeho rozložením v letech 2018–2019
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování daného projektu
v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018–2019.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 62

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

63. (64.) Předložení projektového záměru „Západní Hřebenovka“
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 339/18/ZK
Předložení projektového záměru „Západní Hřebenovka“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Západní Hřebenovka“ a předložení
projektové žádosti do Dotačního titulu 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální
úrovni programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2020,
vyhlašovaném Ministerstvem pro místní rozvoj, prostřednictvím vedoucího partnera projektu,
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schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování části projektu připadající na aktivity
Libereckého kraje až do celkové výše 150.000 Kč a jeho rozložením v letech 2018–2019,
v případě, že daný projekt bude schválen v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech 2016–2020,
b) předpokládané předfinancování dané části projektu připadající na aktivity Libereckého
kraje až do výše 300.000 Kč a jeho rozložením v letech 2018–2019
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování daného projektu
v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018–2019.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 63

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

64. (65.) Autobusy LK, s.r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK –
doplnění analýzy dle usnesení 266/18/ZK
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Jiří Řádek, jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.
V doplnění analýzy došlo k dopracování jednotlivých indexačních skupin, resp. indexů
na výhled 10 letého období, a stanovení rozpočtu pro toto období s finančními potřebami
Autobusů LK, s.r.o. Indexy byly stanoveny na základě matematických metod a dostupných
údajů (Český statický úřad, Česká národní banka, případně mzdové předpisy). Podle toho
se upravily oproti předchozí analýze tak, jak by se mohly v příštích 10 letech vyvíjet.
Indexuje se výchozí stav, který se pro rok 2020 nastavil na 40 Kč, resp. 41 Kč, s tím, že jsou
předpoklady jednak k zajištění požadované kvality, vyjádřeno zejména stářím vozového
parku, a dále nastavením tržní ceny práce u zaměstnanců, kteří jsou převážně řidiči, a která
byla nastavena na výchozí částku pro rok 2020 kolem 35.000 Kč. Společnost se chce
pohybovat na srovnatelné úrovni, aby byla konkurenceschopna, jako ostatní privátní dopravci
na území Libereckého kraje. Pokud se sleví z požadavků, tak to bude na úkor kvality. Za další
indexační období se cena může pohybovat v rozmezí 38–39 Kč, ale liší se to od původních
41 Kč s kvalitativními předpoklady, které jsou v tom zahrnuty.
Bylo navrhováno jít cestou nákupu stávajícího dopravce jako nejméně rizikovou záležitostí,
která eliminuje rizika s vozovým parkem, protože u zřízení dopravce na zelené louce
to znamená počáteční investice pro 63 autobusů v oblasti Liberce, což je nákladnou
záležitostí zpočátku a nese s sebou velké riziko různých průtahů při veřejné soutěži při výběrů
autobusů, a je tam také velké riziko nezvládnutí eventuálního termínu 1. 1. 2020. A druhým
z aspektů, které hovoří pro nákup stávajícího dopravce s organizací stávající společnosti, je
využití zaběhlých systémů, které se budou jen zdokonalovat, a eliminuje se riziko pořízení
nových aut, kterým se splní kvalitativní ukazatel maximálního stáří 12 let, protože
se ve výsledku dokupuje jen 17 autobusů. Scénář je v tuto chvíli časově zvládnutelný, jeho
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součástí je časová osa, která určuje, kdy je potřeba udělat jaké úkony – od nákupu stávajícího
dopravce, přes zahájení výběrového řízení, až po nábor zaměstnanců.
Marek Pieter
Doplnil, že stávající smlouva na oblast Českolipska a Liberecka je platná do konce roku
2019. Proto je potřeba mít zajištěnou dopravní obslužnost od 1. ledna 2020. Dále je
připravena i zadávací dokumentace i pro případ veřejné zakázky na tyto oblasti. A už nyní má
kraj dvě oblasti takto vyhotoveny.
Ing. Dan Ramzer
Reagoval na výkyv cen pohonných hmot od června letošního roku, který vychází z vývoje
kurzu dolaru. Stejně tak, jako se zhouply zákonné nároky řidičů, tak se může zhoupnout
PHM. Tudíž by byl rád, kdyby se tím společnost zabývala v indexaci, protože je potřeba
nasadit do toho výběrového řízení jakási „zpětná vrátka“ v případě toho, že indexace překročí
určitou mez. A to protože v ten moment začíná dopravce prodělávat, a to může být na úkor
služeb. Požádal o zohlednění těchto faktorů.
Martin Půta
Reagoval, že soutěž, jak proběhla na východě, je nastavena tak, že dopravce nemůže mít
žádný problém na celých 10 let, když tu smlouvu podepíše. Indexuje se tam všechno, jak
PHM samostatně podle indexů, tak mzdy řidičů podle vládního nařízení, tak inflace obecně
ve všech dalších položkách. Vypočítává se to vzorečkem v rozsahu A4 na šířku. Logickým
závěrem je, že by krajská firma neměla jezdit dráž než soukromá, ani proto není žádný důvod.
Za úspěch nepovažuje, když se do výběrového řízení přihlásí pouze jedna firma. Pan ředitel
krajského úřadu dostal mimo jiné za úkol připravit podnět na Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže, aby se zabýval tím, zda v tomto oboru neexistuje nějaká nekalá dohoda mezi
uchazeči, protože počet účastníků soutěží není úplně ideální. Když je v zakázce
za 1,5 miliardy Kč jeden uchazeč, protože druhý dá nabídku vyšší než je maximálně
stanovená cena, a tedy ví, že bude ze soutěže vyloučen, tak to podpora tvrzení o tržním
prostředí není.
Podotkl, že v tomto bodě je pro kraj celá řada rizik, na druhé straně ale minulý rok v květnu
jedna nejmenovaná společnost sdělila cenu, za kterou je ochotna jezdit a v případě, že by ji
kraj neakceptoval, tak by neměl zajištěnou autobusovou dopravu téměř okamžitě. Proto
se domnívá, že by kraj s vlastní firmou mohl být schopný, pokud bude firma stabilní, tuto
dopravu zajišťovat.
Ing. Michal Kříž
Podotkl, že se debata vede stále ohledně oblastí Liberecko sever a Liberecko jih. Zajímala
ho Česká Lípa, protože v materiálu je doporučeno, že by se Česká Lípa měla soutěžit.
Ing. Jiří Řádek, jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Odpověděl, že jde o soutěž ve smyslu hledání dopravce, který by byl schopen poskytnout
zázemí. Ne ve smyslu výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti. Stávající jednání,
která pro tuto oblast byla, dávala najevo, že představa majitele firmy ČSAD Česká Lípa a.s.,
je výrazně jinde než ekonomická výhodnost nákupu, a tudíž jednání nejsou u konce tak, aby
se zde jednalo o tom, jakou cestou se vydat. Proto je v materiálu uvedeno, že probíhající
jednání určí, jak to půjde dál. Představa majitele je totiž výrazně vyšší, než byl předpoklad.
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Martin Půta
Okomentoval, že existují dvě cesty, jimiž se kraj může vydat. Buď bude možné se domluvit
na nějaké racionální ceně, nebo se využije soutěž, což by znamenalo vyjednávání ceny, což je
nežádoucí.
Ing. Michal Kříž
Zeptal se, zda odbor dopravy připravuje podklady a zadávací dokumentaci pro soutěž, kdyby
se kraj rozhodl tak, že nebude vstupovat do žádného dopravce, ani nic zakládat na zelené
louce, tak jestli se připravují podklady pro zadávací dokumentaci.
Marek Pieter
Odpověděl, že prozatím takový úkol zadán nebyl, jedná se o materiál, který je předkládán,
takže se nepracuje na soutěži ohledně koupě dopravce. Co se týká soutěže, v rámci VZ 10,
ta je kompletně připravena.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 340/18/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 – doplnění
analýzy dle usnesení 266/18/ZK
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
doplnění Analýzy potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 266/18/ZK zpracované společností Autobusy LK,
s.r.o., včetně závěru, že nákup stávajícího dopravce je výhodnější variantou pro zabezpečení
dopravní obslužnosti části Libereckého kraje formou vnitřního dopravce než budování nové
společnosti „na zelené louce“,
rozhoduje
o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Liberecko sever a Liberecko jih od 1. 1. 2020
prostřednictvím vnitřního provozovatele – společnosti Autobusy LK, s.r.o., IČ 06897517,
a to formou „brutto“ režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek
a ukládá
a) Ing. Jiřímu Řádkovi, jednateli společnosti Autobusy LK, s.r.o., zahájit jednání o odkupu
stávajícího dopravce v oblasti Liberecko sever a Liberecko jih (ČSAD Liberec, a.s.),
a předložit orgánům kraje výsledky jednání vedoucí k naplnění rozhodnutí Libereckého
kraje o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Liberecko sever a Liberecko jih
prostřednictvím vnitřního provozovatele – společnosti Autobusy LK, s.r.o.,
Termín: 30. 09. 2018
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit zveřejnění záměru o přímém uzavření smlouvy na zajištění dopravní
obslužnosti v oblasti Liberecko sever a Liberecko jih v Úředním věstníku Evropské unie,
c)

Termín: 30. 10. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit orgánům kraje návrh dalšího postupu pro zajištění dopravní
obslužnosti v oblasti Českolipska od 1. 1. 2020,
Termín: 30. 09. 2018
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d) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit valné hromadě společnosti navýšení základního jmění společnosti
a úkoly pro jednatele společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 04. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 64

PRO:

30

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

65. (66.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/18 – úprava výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti
Autobusy LK, s.r.o.
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 341/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 –
Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti Autobusy
LK, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/18, kterým se v rámci kapitoly 920 06 –
Kapitálové výdaje, odbor dopravy
a) snižují výdaje z akce „Majetkový vstup LK do ČSAD Liberec, a.s.“ o částku
20.000.000 Kč,
b) navyšují výdaje na akci „Autobusy LK, s.r.o. - vklad základního jmění“ o částku
20.000.000 Kč,
rozhoduje
o peněžitém vkladu ve výši 20.000.000 Kč do společnosti Autobusy LK s.r.o., se sídlem
U Jezu 525, Liberec, IČ 06897517, formou zvýšení základního kapitálu společnosti,
schvaluje
zvýšení základního kapitálu společnosti Autobusy LK s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec,
IČ 06897517, z částky 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na částku 20.001.000 Kč
(slovy: dvacet milionů jeden tisíc korun českých), tedy o částku 20 milionů korun českých,
s tím, že vkladovou povinnost ke zvýšení vkladu ve výši 20 milionů korun českých převezme
stávající společník Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01
Liberec, ve lhůtě určené rozhodnutím rady kraje v působnosti jediného společníka
společnosti,
pověřuje
Martina Půtu, hejtmana kraje, aby po rozhodnutí rady kraje v působnosti jediného společníka
společnosti o zvýšení západního kapitálu, přebral jménem Libereckého kraje písemným
prohlášením vkladovou povinnost
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a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 30. 09. 2018
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, aby po převzetí vkladové povinnosti zajistil provedení peněžitého vkladu
do společnosti.
Termín: 30. 09. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 65

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

66. (67.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/18 – 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
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Opravil své předchozí tvrzení. Bod č. 68 výbor neprojednal, ale projednal bod č. 67. Následně
pak za celý výbor sdělil, že se běžně nevyjadřují k bodům, které projednal sportovní výbor.
Tentokrát se ale výbor jednohlasně usnesl na pozměňovacím návrhu zařadit
do podporovaných akcí akci prvního novoborského šachového klubu Novoborská šachová
Corrida 2018, která je uvedena v tomto bodě, v tabulce v bodě č. 2. Pozměňovací návrh byl
předán předsedovi návrhové komise. Jedná se o akci za 120.000 Kč.
Petr Tulpa
Reagoval, že na základě jednání školského výboru odbor zpracoval protinávrh. V tuto chvíli
si však sám tento návrh neosvojuje, jedná se o nesystémový krok. Z tohoto důvodu ctí
rozhodnutí sportovního výboru. Požádal o hlasování o protinávrhu.
Hlasování o návrhu usnesení – hlasování o protinávrhu
HLASOVÁNÍ Č.: 66

PRO:

18

PROTI: 5

ZDRŽEL SE:

6

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 342/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/18 – 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. 234/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 11.807.000
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
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a) snížení ukazatele 04806460000 Organizace sportovního prostřední o částku 450.000 Kč,
b) snížení ukazatele 04806450000 Individuální podpora sportu o částku 100.000 Kč,
c)

snížení ukazatele 04804980000 Krkonoše-svazek měst a obcí, Vrchlabí - Krkonošská
magistrála o částku 400.000 Kč,
d) snížení ukazatele 04806400000 Nespecifikovaná rezerva – Podpora reprezentace
Libereckého kraje o částku 10.857.000 Kč,
e) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 11.807.000 Kč, z toho
Číslo akce

Název akce

KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s. - MEZINÁRODNÍ
048067500
ZÁVOD V RÁMCI SÉRIE SVĚTOVÉHO POHÁRU MTB XCO
00
KATEGORIE C1
04806760
TJ DUKLA Liberec, z.s. - Podpora činnosti TJ DUKLA Liberec, z.s.
000
04806770 Liberecká krajská asociace Sport pro všechny z.s. - Podpora činnosti
000
Liberecké krajské asociace sport pro všechny z.s.
04806780 Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. - Podpora
000
sportovně talentované a nadané mládeže Bílí Tygři Liberec
04806790
Floorball Club Česká Lípa - Činnost Floorball Clubu Česká Lípa
000
04806800
SKP Kornspitz Jablonec z.s. - Podpora činnosti SKP Kornspitz
000
04806810 FBC Liberec, spolek - Podpora sportovně nadaných a talentovaných
000
dětí a mládeže FBC Liberec
04806820 FC SLOVAN LIBEREC-mládež, spolek - Podpora činnosti mládeže
000
ve sportovním klubu
Okresní organizace České unie sportu Jablonec nad Nisou, z.s. 04806830
Zabezpečení činnosti servisního centra sportu České unie sportu
000
okres Jablonec nad Nisou
Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení Semily, z.s. - Podpora
04806840
činnosti Servisního centra ČUS při Okresním sportovním a
000
tělovýchovným sdružení Semily, z.s.
04806850 Krajská organizace ČUS Libereckého kraje - Činnost střešní
000
organizace KO ČUS LK v roce 2018
04806860 FK Jablonec, z.s. - Podpora sportovně nadaných a talentovaných dětí
000
a mládeže
04806870 Krkonoše-svazek měst a obcí - Úprava Krkonošské lyžařské
000
magistrály a navazujících lyžařských běžeckých tratí 2018/2019
048068800 TJ VK DUKLA LIBEREC z.s. – Provoz mládežnických
00
extraligových týmů
048068900 VK DUKLA LIBEREC s.r.o. – Zajištění sportovních akcí
00
volejbalového klubu Dukla Liberec
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci
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výše v Kč

57.000
800.000
50.000
2.000.000
400.000
800.000
800.000
2.000.000
100.000
100.000
200.000
2.000.000
500.000
150.000
1.850.000
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Žadatel

KC
KOOPERA
TIVA
Jablonec
nad Nisou,
z.s.

IČO

Se sídlem

Název projektu

Parametr projektu:
název/měrná
jedn./hodnota

MEZINÁRODNÍ
Dr. Randy
ZÁVOD V RÁMCI
2664123 4096, 466
Doba trvání
SÉRIE SVĚTOVÉHO
2
01 Jablonec
akce/den/1
POHÁRU MTB XCO
nad Nisou
KATEGORIE C1

Jeronýmov
TJ DUKLA 0048242
Podpora činnosti TJ
a 522, 460
Liberec, z.s.
1
DUKLA Liberec, z.s.
07 Liberec

1. vosky a
servisní
materiál/kusů/30
; 2. skokanské
kombinézy/kusů/
5; 3. sportovní
materiál/kusů/15
; 4. soustředění,
závody/počet/6
Délka
upravovaných
lyžařských
běžeckých
tratí/km/310

Náklady
celkem v
Kč

De
mini
mis

Dotace do
výše v Kč

190.000 ANO

57.000

800.000

NE

800.000

500.000

NE

500.000

2.000.000

NE

2.000.00
0

KrkonošeZámek 1,
7015789
svazek měst
543 01
8
a obcí
Vrchlabí

Úprava Krkonošské
lyžařské magistrály a
navazujících
lyžařských běžeckých
tratí 2018/2019

Tělovýchov
ná jednota
BÍLÍ
TYGŘI
LIBEREC,
z. s.

Podpora sportovně
talentované a nadané
mládeže Bílí Tygři
Liberec

činnost TJ, klubu
(žadatele)/měsíc/
12

Činnost Floorball
Clubu Česká Lípa

Činnost
Floorball Clubu
Česká
Lípa/měsíc/12

800.000

NE

400.000

Podpora činnosti SKP
Kornspitz

Vylepšení
podmínek
přípravy
biatlonistů/měsíc
/12

800.000

NE

800.000

Podpora sportovně
Žitavská
2703087
nadaných a
727/16, 460
3
talentovaných dětí a
07 Liberec
mládeže FBC Liberec

Činnost FBC
Liberec/měsíců/1
2

813.000

NE

800.000

1. počet hráčů a
hráček/počet/233
Podpora činnosti
; 2. počet
mládeže ve sportovním trenérů/počet/35;
klubu
3. počet hráčů
ubytovaných na
internátu/počet/3

2.500.000

NE

2.000.00
0

Jeronýmov
4674428 a 494/20,
2
460 07
Liberec

Moskevská
6843505 1712/25,
3
470 01
Česká Lípa
Pod
Skalkou
SKP
4325667 4296/40,
Kornspitz
8
466 01
Jablonec z.s.
Jablonec
nad Nisou
Floorball
Club Česká
Lípa

FBC
Liberec,
spolek
FC
SLOVAN
LIBEREC mládež,
spolek

Na
1838124 Hradbách
3
1300, 460
01 Liberec
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8

Krajská
Jablonecká
organizace
7092738 88/18, 460
ČUS
3
05 Liberec
Libereckého
5
kraje
U Stadionu
FK
7084010 5, 466 01
Jablonec,
5
Jablonec
z.s.
nad Nisou
TJ VK
Husitská
DUKLA
4674700
582/28, 460
LIBEREC
1
07 Liberec
z.s.
VK
Husitská
DUKLA
2542660
582/28, 460
LIBEREC
5
07 Liberec
s.r.o.
2.

Činnost střešní
organizace KO ČUS
LK v roce 2018

Celoroční
činnost/rok/1

Podpora sportovně
nadaných a
talentovaných dětí a
mládeže

činnost
spolku/měsíc/12

Provoz mládežnických Zajištění
extraligových týmů
soutěží/sezona/1
Zajištění sportovních
akcí volejbalového
klubu Dukla Liberec

Zajištění
soutěží/sezona/1

200.000

NE

200.000

2.000.000

NE

2.000.00
0

150.00
NE
0

150.000

1.850.000 ANO

1.850.00
0

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

Název žadatele
Krajská organizace ČUS
Libereckého kraje
Liberecký krajský
atletický svaz

IČO

Název projektu

7092738
3
7092231
4

Výchova talentované mládeže 2018 v
Libereckém kraji
Realizace 14 krajských přeborů
jednotlivců a 34 závodů krajského
přeboru družstev napříč Libereckého
kraje v roce 2018.
2653969 Novoborská šachová Corrida 2018
1
4929497 Slavnostní setkání na Kozákově
1

Požadovan
á dotace v
Kč
300.000
300.000

1. Novoborský šachový
120.000
klub, z.s.
Klub českých turistů
50.000
odbor Semily
schvaluje
1. znění smlouvy č. OLP/4067/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a TJ DUKLA Liberec, z.s., Jeronýmova 522, 46007
Liberec, IČO 00482421,
2.

3.

znění smlouvy č. OLP/4068/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s.,
Jeronýmova 494/20, 46007 Liberec, IČO 46744282,
znění smlouvy č. OLP/4069/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
85

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018

4.

5.

6.

7.

8.

9.

kraje mezi Libereckým krajem a Floorball Club Česká Lípa, Moskevská 1712/25, 47001
Česká Lípa, IČO 68435053,
znění smlouvy č. OLP/4070/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a SKP Kornspitz Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40,
46601 Jablonec nad Nisou, IČO 43256678,
znění smlouvy č. OLP/4071/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a FBC Liberec, spolek, Žitavská 727/16, 46007 Liberec 3,
IČO 27030873,
znění smlouvy č. OLP/4072/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a FC SLOVAN LIBEREC-mládež,spolek, Na Hradbách
1300, 46001 Liberec, IČO 18381243,
znění smlouvy č. OLP/4077/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a FK Jablonec, z.s., U stadionu 5, 46601 Jablonec nad
Nisou, IČO 70840105,
znění smlouvy č. OLP/4073/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.,
Dr. Randy 4096, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO 26641232,
znění smlouvy č. OLP/3895/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Krkonoše-svazek měst a obcí, Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, IČO 70157898,

10. znění smlouvy č. OLP/3894/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Krajská organizace ČUS Libereckého kraje, Jablonecká
88/18, 460 05 Liberec 5, IČO 70927383,
11. znění smlouvy č. OLP/4687/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a TJ VK DUKLA LIBEREC z.s., Husitská 582/28, 460
07 Liberec, IČO 46747001,
12. znění smlouvy č. OLP/4688/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a VK DUKLA LIBEREC s.r.o., Husitská 582/28, 460 07
Liberec, IČO 25426605
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 67

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

67. (68.) Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
Předkladatelka Bc. Lena Mlejnková
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda zastupitelského klubu KSČM
Překvapilo ho, že jedním z navržených odvolaných je Mgr. Jiří Vařil z KSČM, jako předseda
klubu jeho odvolání nenavrhoval. Podotkl, že běžně užívaným důvodem k odvolání je neúčast
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na jednáních výborů, a to zde neplatí. Požádal, aby všichni jmenovaní předsedové klubů, kteří
odvolání navrhli, sdělili důvod, pro který odvolávají pana Mgr. Jiřího Vařila.
Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně zastupitelského klubu SLK
Doplnila, že se toto odvolání řešilo opakovaně od května na jednání předsedů klubů ZLK,
kterého byl (pan Ing. Miloš Tita) účasten a na posledním jednání byl účasten náhradník pan
Jan Dvořák. Tam se také avizovalo dopředu a žádalo se o vyřešení situace. Jejím konkrétním
důvodem je to, že není přesvědčena o tom, že zástupce (Mgr. Jiří Vařil) pracuje ve prospěch
Libereckého kraje. Výbor je poradním a doporučujícím orgánem Zastupitelstva Libereckého
kraje, a je přesvědčena, že (pan Mgr. Jiří Vařil) nepracuje v jeho prospěch.
Ing. Miloš Tita, předseda zastupitelského klubu KSČM
Znovu požádal o vyjádření všech tří předsedů.
Ing. Dan Ramzer, předseda zastupitelského klubu ODS
Omluvil se, že se nestihl přihlásit. Osvojuje si návrh, který přednesla paní Bc. Lena
Mlejnková, a myslí si, že tendence činnosti pana Mgr. Jiřího Vařila ve výboru pro dopravu
byla spíše odstředivá než dostředivá.
Ing. Michal Kříž, předseda zastupitelského klubu ANO 2011
Měl stejný názor jako jeho kolegové, proto byl návrh podán ve shodě všech tří předsedů.
Souhlasil s vyjádřením předřečníků.
Martin Půta
Doplnil, že na předsedech klubů ZLK zazněl požadavek na případné doplnění od strany
zastupitelského klubu KSČM.
Ing. Miloš Tita, předseda zastupitelského klubu KSČM
Doplněné jméno bude předloženo na jednání v září.
Martin Půta
Požádal pana zastupitele Ing. Dana Ramzera, jako předsedu volební komise, o uvedení bodu.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
Odvolání pana Mgr. Jiřího Vařila je první částí bodu č. 68. Druhá část je odvolání pana Pavla
Šulce z funkce člena Výboru dopravy a zvolení náhradníka pana Ing. Ivana Jágra, tak jak
navrhl klub ANO 2011. Od pana Ing. Ivana Jágra byl také doručen souhlas s nominací.
Všechny potřebné náležitosti byly jinak splněny. Poté požádal pana hejtmana, aby provedl
hlasování o odvolání a volbě do Výboru dopravy.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 343/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
1. Mgr. Jiřího Vařila (KSČM), z funkce člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého
kraje,
2.

Pavla Šulce (ANO 2011), z funkce člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého
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kraje
a volí
Ing. Ivana Jágra (ANO 2011), členem Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.: 68

PRO:

26

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

3

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

68. (69.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/18 – Dofinancování sociálních
služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Přestože to není standartní, tak když zasedal výbor, tak rada tento bod ještě neprojednala.
Ale výbor bod projednal a doporučil ho ke schválení. Zároveň poděkoval finančnímu odboru
a paní statutární náměstkyni za podporu projektu pro dotace národnostních menšin.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 344/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/18 – Dofinancování sociálních služeb
v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery)
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci dofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje v r. 2018 v úhrnném objemu 24.821.989 Kč, níže uvedeným
příjemcům na rok 2018 na uvedené sociální služby, do výše
Název

IČO

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh služby

Dofinancování
sociální služby (v
Kč)

ADVAITA, z. ú.

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

6552817 odborné sociální poradenství

132.000

ALVALÍDA, z.s.

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

5293571 denní stacionáře

625.187

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

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

1656576 odlehčovací služby
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CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.

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

2164863 odlehčovací služby

12.000

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

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

2453453 tlumočnické služby

46.200

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

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

3852372 osobní asistence

223.400

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

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

6806376 odlehčovací služby

170.000

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

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

7559709 osobní asistence

1.212.280

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

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

9349276 osobní asistence

947.481

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

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

2480451 domovy pro seniory

87.325

Česká unie neslyšících,
z.ú.

Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
675547
Město
110 00 Praha 1

sociálně aktivizační služby
4756138 pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

99.600

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

583.440

Člověk v tísni, o.p.s.

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

5235056

Člověk v tísni, o.p.s.

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

6719009 odborné sociální poradenství

103.666

Déčko Liberec z.s.

Švermova 32/35
68455232 Liberec X-Františkov
460 10 Liberec 10

9813481 odborné sociální poradenství

151.896

Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí

Komenského 616
43464343 Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

3148048

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

502.600

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

3428319

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

306.270

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

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

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

DIAKONIE DUBÁ z.s.

Dlouhá 87/103
26591511 471 41 Dubá

5741111 pečovatelská služba

8701695

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

566.912

70.100

1372957 sociální rehabilitace

4.189

3632154 pečovatelská služba

349.849

3555154 pečovatelská služba

321.637

3988103 domovy pro seniory

267.322

1526260 pečovatelská služba

237.605

ELVA HELP z.s.

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
26586100
Město
460 01 Liberec 1

7890129 sociální rehabilitace

356.429

Farní charita Česká Lípa

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

6790491

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

144.300

FOKUS Liberec o.p.s.

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

3596108

podpora samostatného
bydlení

870.102

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

3865693 chráněné bydlení

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

5563434 sociálně terapeutické dílny

362.599

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

8208204 sociální rehabilitace

618.993

Diecézní charita
Litoměřice

Kosmonautů 2022
40229939 Předměstí
412 01 Litoměřice 1

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková
organizace

Nové Zákupy 500
71167463 471 23 Zákupy

Domov U Spasitele,
středisko Diakonie a misie
Církve československé
husitské

Máchova 650
Frýdlant
73632791
464 01 Frýdlant v
Čechách

Dům penzion pro
důchodce, příspěvková
organizace

Tyršova 1340
60254050 468 51 Smržovka

90

67.060

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 8. 2018

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

FOKUS Semily, z.s.

Nad Školami 480
22871080 513 01 Semily

6265472 sociálně terapeutické dílny

350.934

158.696

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1

4661168 sociálně terapeutické dílny

FOKUS Turnov, z.s.

Skálova 415
49295101 Turnov
511 01 Turnov 1

7471836

podpora samostatného
bydlení

474.580

LAMPA, z. s.

Husova 89
22889159 Mimoň I
471 24 Mimoň

1457407

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

456.600

Laxus z. ú.

Sadová 2107
62695487 Nymburk
288 02 Nymburk 2

2073130 odborné sociální poradenství

Lucie Brožková

75100967

5957695 pečovatelská služba

MAJÁK o.p.s.

Konopná 776/8
Liberec XIV25405276
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

6714275

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

225.171

MAJÁK o.p.s.

Konopná 776/8
Liberec XIV25405276
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

6899978

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

189.600

MAJÁK o.p.s.

Konopná 776/8
Liberec XIV25405276
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

8975100

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

169.886

MAREVA z.s.

57.982

666.168

Na Pískovně 657/24
Liberec XIV1679198
Ruprechtice
460 14 Liberec 14

7734736 pečovatelská služba

789.179

MĚSTO CVIKOV

260410

Náměstí Osvobození
63
Cvikov I
471 54 Cvikov

2700736 pečovatelská služba

92.123

Město Desná

262307

Krkonošská 318
Desná II
468 61 Desná v
Jizer. horách

8598927 pečovatelská služba

105.000

Město Hodkovice nad
Mohelkou

nám. T. G.
Masaryka 1
262820 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

3886672 pečovatelská služba

418.193
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Město Chrastava

náměstí 1. máje 1
262871 463 31 Chrastava

7777619 pečovatelská služba

199.800

Město Jilemnice

Masarykovo náměstí
82
275808 514 01 Jilemnice

2084701 pečovatelská služba

98.049

Město Kamenický Šenov

Osvobození 470
471 14 Kamenický
260622 Šenov

1129034 pečovatelská služba

456.000

Město Lomnice nad
Popelkou

Husovo náměstí 6
512 51 Lomnice nad
275905 Popelkou

8460985 pečovatelská služba

98.200

2587147 pečovatelská služba

88.200

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 164
471 27 Stráž pod
260967 Ralskem

2574699 pečovatelská služba

239.400

Město Velké Hamry

Velké Hamry 362
262595 468 45 Velké Hamry

7207666 pečovatelská služba

314.200

Město Železný Brod

náměstí 3. května 1
468 22 Železný
262633 Brod

2928724 pečovatelská služba

206.200

MĚSTO RASPENAVA

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

Fučíkova 421
Raspenava
263141
464 01 Frýdlant v
Čechách

Nemocniční
4446/15
829838 Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

sociální služby poskytované
3702507 ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

86.650

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

8791447 odborné sociální poradenství

65.578

Obec Horní Branná

Horní Branná 262
512 36 Horní
275735 Branná

7177985 pečovatelská služba

228.215

OBEC HORNÍ POLICE

nám. Odboje 12
524662 471 06 Horní Police

1853485 pečovatelská služba

44.000

Obec Karlovice

Karlovice 12
275824 511 01 Turnov 1

3415850 pečovatelská služba

173.400
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Obec Mírová pod
Kozákovem

275913

Chutnovka 36
Mírová pod
Kozákovem
511 01 Turnov 1

3005927 pečovatelská služba

60.000

Obec Poniklá

Poniklá 65
276006 512 42 Poniklá

3977219 pečovatelská služba

70.000

Obec Příšovice

Příšovice 60
263125 463 46 Příšovice

7923702 pečovatelská služba

54.287

Oblastní charita Jičín

Na jihu 553
73633755 Nové Město
506 01 Jičín 1

2584331

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

333.202

Oblastní charita Most

Petra Jilemnického
2457/1
70828920
Most
434 01 Most 1

1807508

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

107.420

Oblastní charita Most

Petra Jilemnického
2457/1
70828920
Most
434 01 Most 1

5070480 odborné sociální poradenství

Oblastní charita Most

Petra Jilemnického
2457/1
70828920
Most
434 01 Most 1

8696715

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

633.295

2930990

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

677.660

Rodina v centru, z.ú.

Rytmus Liberec, o.p.s.

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

Smetanova 387
27004295 473 01 Nový Bor

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
27322793
Město
460 01 Liberec 1
Školní 2213
2107538 Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1
Staré Splavy
č.e.253
Doksy
471 63 Staré Splavy

10.575

2527518 sociální rehabilitace

478.863

sociálně aktivizační služby
9072226 pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

750.400

3802797 domy na půl cesty

264.400

Snílek, o.p.s.

26640007

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
72745339 Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1

1410170 pečovatelská služba

74.639

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

Školní 2213
72745339 Česká Lípa
470 01 Česká Lípa 1

8788790 domovy pro seniory

1.033.280
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Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

Panská 199
48282910 472 01 Doksy

2854766 denní stacionáře

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

Panská 199
48282910 472 01 Doksy

4493554 pečovatelská služba

125.575

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

Panská 199
48282910 472 01 Doksy

8609487 domovy pro seniory

1.748.004

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

Pražská 273
48282901 Mimoň I
471 24 Mimoň

3625295 domovy pro seniory

32.209

Sociální služby města
Nový Bor, příspěvková
organizace

B. Egermanna 950
75143861 473 01 Nový Bor

7901485 pečovatelská služba

502.060

41.382

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Bavlnářská 523
854930 Podmoklice
513 01 Semily

2446668 odlehčovací služby

17.800

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Bavlnářská 523
854930 Podmoklice
513 01 Semily

3949768 pečovatelská služba

486.000

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913
295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921 odlehčovací služby

31.674

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913
295 01 Mnichovo
Hradiště

7143232 osobní asistence

940.724

Spokojený domov, o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089 pečovatelská služba

157.937

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

6650186 sociálně terapeutické dílny

127.950

TyfloCentrum Liberec
o.p.s.

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

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

Celkem

8340162 sociální rehabilitace

80

97.207

24.821.989

schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 281/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje
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z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 43.023.990 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 40.723.378 Kč,
b) snížení vybraných dílčích ukazatelů kapitoly 917 05 Transfery, odboru sociálních
věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 2.300.612 Kč, a to na základě obdržených
vratek od podpořených subjektů v roce 2018 do 31. 7. 2018,
c) navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 Transfery, odboru
sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 43.023.990 Kč,
2) změnu usnesení č. 102/18/RK ze dne 23. 1. 2018 v části souhlasí s poskytnutím
neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v r. 2018, a to u subjektu Sociální služby Semily, příspěvková
organizace, IČO 00854930, se sídlem Bavlnářská 523, Podmoklice, 513 Semily takto
Název

IČO

Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace

Sídlo

Registrační číslo
služby

Bavlnářská 523
00854930 Podmoklice
513 01 Semily

Druh služby

Kofinancování
sociální služby (v
Kč)

3877954 denní stacionáře

293.817

3) vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2018
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: 31. 10. 2018
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2018.
Termín: 19. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 69

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

69. (70.) Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 345/18/ZK
Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení č. 193/18/ZK ze dne 29. 5. 2018,
souhlasí
se změnou Zakladatelské listiny společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec,
která se mění tak, že se doplňují článek XI. – Účast v jiných právnických osobách a článek
XII. – Závěrečná ustanovení
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit radě kraje
v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti ARR
– Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., k projednání a rozhodnutí o změnách
zakladatelské listiny.
Termín: 04. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 70

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

70. (61.) Náměty a připomínky
Ing. Miloš Tita, předseda zastupitelského klubu KSČM
Požádal o doslovné zaznamenání diskuze k bodu č. 68.
Tomáš Hudec
Přednesl stížnost turnovských občanů z ul. Palackého v Turnově, kde probíhá stavba silnice.
Občané si stěžují na vysokou prašnost a podnikatelé si stěžují na to, že krachují, dokonce
4 podnikatelé už skončili. Proto žádají kraj o nějakou náhradu, např. aby až bude zprovozněna
silnice, dostali na rok parkování zdarma apod. Silnice měla být hotová ke konci srpna,
ale vzhledem k problémům, které se naskytly, silnice dodělaná nebude. Předpokládá, že práce
se protáhnou na další dva měsíce. Podnikatelé situaci nezvládají a mají velké finanční
problémy. Podnikatelé ho požádali o přednesení stížnosti a očekávají odpověď na tuto žádost.
Martin Půta
Domnívá se, že se taková stížnost nedá řešit zprostředkovaně a doporučuje, aby se konkrétní
podnikatelé obrátili na pana náměstka nebo na pana ředitele Růžičku, co se týká kompenzací.
V této otázce je skeptický, a to z důvodu zkušenosti s rekonstrukcí náměstní v Hrádku
nad Nisou a jeho půlroční neprůjezdnosti a neschůdnosti.
Podle dostupných informací jsou v Turnově jisté problémy s projektem, ani kraj není
spokojený s tím, jak akce probíhá. Co se týká parkování zdarma, tak doporučuje panu
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zastupiteli, jelikož je i zastupitelem v Turnově, aby se to řešilo na zastupitelstvu v Turnově,
protože kraj v Turnově žádné parkovné za parkování nevybírá. Patrně tak činí Město Turnov.
Marek Pieter
Bude vyhotovena zpráva o tom, v jakém stádiu silnice je. Došlo tam ke zpoždění i vlivem
investice VHS, pokládání vodovodu, které nebylo koordinováno v počátku, kde bylo dáno
náhradní vedení tam, kde měla firma dávno stavět.
Ing. Dan Ramzer
Přednesl připomínku k požadavku pana zastupitele Ing. Radovana Vícha, která se týká zprávy
o frýdlantské nemocnici. Příští týden 4. 9. 2018 zasedá pracovní komise rady města,
10. 9. 2018 nechá hlasovat radu města, zda zápis z jednání komise bude moci poskytnout
zastupitelstvu kraje. A poté by potřeboval vědět, zda bude potřeba přizvat pana jednatele
MUDr. Jiřího Madara, protože ho o tom na jednání komise musí zpravit.
Mgr. Jaromír Dvořák
Veřejně poděkoval těm, kteří podpořili snahu Libereckého kraje a pana hejtmana, podpořit
novoborský šachový klub v Novoborské šachové Corridě 2018. Umožňovalo to žákům hrát
s izraelským velmistrem Gelfandem, který byl vyzyvatelem mistra světa Ánanda. A při
tiskové konferenci, kde byli zástupci České televize, kdy se ptali tohoto velmistra, kde přišel
na Nový Bor a účast v této Corridě, tak řekl, že díky výsledkům novoborských šachistů
v evropském poháru, což je liga mistrů, kterou tito šachisté vyhráli. A v programu, který je
nazván Podpora reprezentace Libereckého kraje, tito šachisté udělali velmi mnoho, a v částce
11 milionů Kč, kde bylo možno podpořit 120.000 Kč tuto akci, podmínky tohoto programu
splnili.
PhDr. Hana Maierová
Doplnila vystoupení pana zastupitele Tomáše Hudce. Ví, že o situaci často jedná pan starosta
s panem Markem Pieterem, a že jsou podnikatelé nespokojení a že je zcela nereálné řešit
náhrady, protože se to nikdy takto neřešilo. Upozornila ale na problém lidí, kteří ulicí
procházejí. Požádala o zvýšení tlaku na provádějící firmu ohledně bezpečnosti, protože
stížnosti se také týkají toho, že se tam nedá projet s kočárkem, dá se velmi obtížně vstoupit
do obchodů a vedle průchozích tras jsou poměrně hluboké výkopy v komunikaci, což je
problémem ohrožení občanů.
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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 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
v 16:19 hodin.
8. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 25. 9. 2018 od 14.00 hodin.
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Ověřovatelé zápisu

Ing. Michael Canov

Jan Dvořák

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

V Liberci, 30. 8. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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