Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 25. 9. 2018
Přítomno

36 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Mgr. Daniel David, Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Jan Korytář, Jiří
Löffelmann, MUDr. Vít Němeček, MBA, Pavlína Nováková
Hrabálková, Mgr. Juraj Raninec, Ing. Jan Sviták, Mgr. Pavel
Svoboda

Ověřovatelé zápisu

Bc. Martina Teplá; PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.03 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 8. 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 33 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili Mgr. Daniel David,
Mgr. Jan Korytář, Jiří Löffelmann, Mgr. Juraj Raninec, Ing. Jan Sviták, Mgr. Pavel Svoboda,
a upozornil na pozdní příchod pana Ing. Milana Kouřila. Dále pan Ing. Dan Ramzer omluvil
MUDr. Víta Němečka, MBA, z důvodu jeho účasti na zastupitelstvu v Jablonci nad Nisou.
Pan Ing. Miloš Tita omluvil Pavlínu Novákovou Hrabálkovou ze zdravotních důvodů. Pan
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., omluvil Bc. Zuzanu Kocumovou, která byla v zahraničí.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu ze 7. zasedání ZK dne 28. 8. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Jan Dvořák a Ing. Michael Canov. Dotázal se obou ověřovatelů, 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 Bc. Martina Teplá a PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 346/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- Bc. Martinu Teplou (ANO 2011),
- PhDr. Jaromíra Baxu, Ph.D., (ZpLK).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení komise a požádal pana zastupitele Ing. Dana Ramzera (ODS), aby navrhl
náhradníka za pana Mgr. Juraje Ranince (ODS). Navržen byl pan MUDr. Přemysl Sobotka
(ODS).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 347/18/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),

-

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

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

34

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 (KSČM), aby navrhl
náhradníka za paní Pavlínu Novákovou Hrabálkovou (KSČM). Navržen byl pan Bc. Stanislav
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Mackovík (KSČM). Dále požádal pana prof. Ing. Josef Šedlbauera, Ph.D., (ZpLK), aby
navrhl náhradníka za paní Bc. Zuzanu Kocumovou (ZpLK). Pan zastupitel navrhl sám sebe.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 348/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Ing. Eva Burešová (SLK),
-

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

-

prof. Ing. Josef Šedlbauer, 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 14. 9. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 8. jednání
ZK dne 25. 9. 2018.
Dne 21. 9. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 15. 8. do 11. 9. 2018
- bod č. 39 – Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba
členů výborů
- bod č. 40 – Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje 2019
- bod č. 41 – Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí dotace s Městem
Dubá, prodloužení termínu realizace, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2351/2018
a OLP/2423/2018 – změna závazného parametru, a dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2400/2018 – změna termínu realizace
- bod č. 42 – Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady
společnosti ČSAD Liberec, a.s.
- bod č. 43 – Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu
frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko
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Martin Půta
Konstatoval, že do desek obdrželi zastupitelé doplněné přílohy k bodu č. 30 – Změna zápisu
Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace,
v rejstříku škol a školských zařízení, které budou doplněné po projednání. Dále pak obdrželi
informace z kontrolního výboru a od pana ředitele Mgr. René Havlíka, které se týkají
projektu IP1 a výsledku jednání škodní komise.
Upozornil, že v 15.00 hodin proběhne prezentace pana prof. Ing. Petra Moose, CSc., který
bude informovat o současném stavu jednání o výstavbě pavilonu centra urgentní medicíny
v Krajské nemocnici Liberec, a. s.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 7, 39, 40, 41, 42 a 43.
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 4
PRO: 35
PROTI: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Michal Kříž
Požádal o stažení bodu č. 30 z jednání, a o jeho přesunutí na další měsíc, a to z důvodu,
že na Turnovsku s ním nesouhlasí.
Martin Půta
Upozornil, že bod může stáhnout pouze pan náměstek.
Petr Tulpa
Konstatoval, že materiál projednal školský výbor. Starosta města Turnova si vyžádal studii,
kterou zpracovalo město Jilemnice, a která mu následně byla přeposlána. Nachází se také
v dodatečných materiálech zastupitelů. Podotkl, že by bylo chybou materiál stáhnout a dostat
se příští měsíc pod tlak. Návrh pana Ing. Kříže si neosvojil.
Ing. Michal Kříž
Upozornil, že doplnění materiálu zastupitelé obdrželi až dnes. Požádal, zda by bylo možné
před bodem č. 30 přerušit jednání kvůli jeho prostudování.
Martin Půta
Vzal na vědomí žádost klubu ANO 2011. Ohlásil, že před bodem č. 30 bude přerušeno
jednání zastupitelstva.
Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 28. 8. 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 15. 8. do 11. 9. 2018

Martin Půta

4

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

==================================================================
8.

Změna Statutu Krizového fondu Libereckého kraje

Martin Půta

9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/18 –
úprava rozpočtu v kapitole 917 01 – Transfery,
poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí
k programu Ministerstva vnitra na pořízení
dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci
hasičské zbrojnice

Martin Půta

10.

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje
na období let 2019–2022

Ing. Jitka Volfová

11.

Majetkoprávní operace – darování pozemků v
k.ú. Chrastava I

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – zrušení budoucí koupě
pozemku v k.ú. Horní Řasnice

Ing. Jitka Volfová

13.

Majetkoprávní operace – koupě pozemku v
k.ú. Horní Řasnice

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě
pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/038)

Ing. Jitka Volfová

1.
2.
3.
4.

pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/07/022)
pozemků v k.ú. Mříčná (FAMA 2018/07/042)
pozemku v k.ú. Horky u Dubé (FAMA
2018/07/002)

5.

pozemků v k.ú. Benešov u Semil (FAMA
2018/07/021)

15.
1.
2.
3.

Majetkoprávní operace – koupě
pozemků v k.ú. Raspenava (FAMA 2018/06/052)

Ing. Jitka Volfová

pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic
(FAMA 2018/06/077)
pozemků v k.ú. Bradlecká Lhota
(FAMA 2018/07/032)

16.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/18 –
úprava kapitoly 926 05 – dotační fond a poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Sociální služby, z programů 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/18 –
snížení výdajů kapitoly 919 03 – Pokladní správa,
ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dodatek
č. 1 ke smlouvě č. OLP/1253/2016 o poskytnutí
účelové investiční dotace subjektu SLUNCE
VŠEM, zapsaný spolek – přístavba odlehčovacích
služeb Turnov

Mgr. Pavel Svoboda
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18.

Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, p.o., Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.,
a Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

Mgr. Pavel Svoboda

19.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 290/18 –
snížení výdajů v kapitole 914 07 – Působnosti
a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery,
odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu –
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

20.

Memorandum o spolupráci na národním produktu
Pískovcová skalní města ČR – dodatek č. 1

Ing. Květa Vinklátová

21.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu „Kmotři potoků –
přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“

Jiří Löffelmann

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora
včelařství

Jiří Löffelmann

23.

Záměr spolufinancování projektu „Sanace staré
ekologické zátěže v území kontaminovaném
historickým provozem impregnace dřeva v oblasti
vodního zdroje Česká Lípa – jih“ formou
poskytnutí dotace Ing. Vlastimilu Ladýřovi –
LADEO

Jiří Löffelmann

24.

Závazek spolufinancování projektu „Severozápadní
obchvat města Zákupy“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

25.

Navýšení závazku spolufinancování projektu
“Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště v České Lípě,
pavilon B v ulici 28. října“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

26.

Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Modernizace Severočeského muzea v Liberci –
2. etapa“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

27.

Změna termínu realizace projektu příjemce účelové
dotace z Programu obnovy venkova – obec Chotyně
– OLP/4466/2018

Jiří Löffelmann
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28.

Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova – obec Prysk, obec
Levínská Olešnice a MR Jizera

Jiří Löffelmann

29.

Zřízení Speciálně pedagogického centra
Libereckého kraje, příspěvková organizace

Petr Tulpa

30.

Změna zápisu Gymnázia a Střední odborné školy,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
v rejstříku škol a školských zařízení

Petr Tulpa

31.

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z. s. –
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové
kázně

Petr Tulpa

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 286/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

33.

Rozšíření Stipendijního programu pro žáky
středních škol zřizovaných Libereckým krajem
ve vybraných oborech vzdělání

Petr Tulpa

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/18 –
navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy; příspěvek
pro Město Hrádek nad Nisou

Marek Pieter

35.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3934/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické
dopravy, pro Město Rokytnice nad Jizerou
na projekt „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení
na Greenway Jizera“

Marek Pieter

36.

Písemné informace

členové rady kraje

Rozpočtová opatření přijatá od 8. 8. do 4. 9. 2018
Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové
politiky Libereckého kraje za rok 2017
Ukončení projektu „Danube 4.0“ v průběhu
přípravy

Ing. Jitka Volfová
Mgr. Pavel Svoboda

Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled
o účasti členů výborů na jednání výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2018
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen
2018

Martin Půta

Informace o průběhu koncepční péče o silniční
vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji

Marek Pieter

a)
b)
c)
d)

e)
f)
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g)

h)
i)

j)

Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. Října
2707, příspěvková organizace“ v průběhu přípravy
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva
Libereckého kraje za období leden–červen 2018
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady kraje

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního
prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje
za 1. pololetí roku 2018

Mgr. Roman Baran

Martin Půta
Marek Pieter

37.

Náměty a připomínky

38.

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270
Doksy – Dubá“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

39.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje – odvolání a volba členů výborů

Ing. Miloš Tita

40.

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje 2019

Mgr. Pavel Svoboda

41.

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/1806/2017
o poskytnutí dotace s Městem Dubá, prodloužení
termínu realizace, dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2351/2018 a OLP/2423/2018 – změna
závazného parametru, a dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2400/2018 – změna termínu realizace

Ing. Květa Vinklátová

42.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání
valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Marek Pieter

43.

Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních
služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území
Mikroregionu Frýdlantsko

MUDr. Přemysl Sobotka

HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Přivítal na zasedání kolegy z partnerského regionu Vinnycké oblasti z Ukrajiny. Jedná
se o delegaci, která se věnuje financování a fungování české samosprávy, a kontaktům
s jednotlivými firmami v regionu. Dále upozornil, že ze zasedání v 16.00 hodin odejde kvůli
odjezdu do Ruprechtic na vojenský hřbitov k pomníku vojáků ukrajinské národní armády,
který byl před nedávnem znovu obnoven. Posléze se na zasedání vrátí.
6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Podotkl, že Výbor kontrolní projednal usnesení rady kraje, mimořádné rady kraje,
zastupitelstva a výborů, a neshledal žádná pochybení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 349/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
a vypouští
ze sledování usnesení č. 276/16/ZK, 277/16/ZK, 154/17/ZK, 186/18/ZK, 199/18/ZK,
200/18/ZK, 201/18/ZK, 255/18/ZK, 277/18/ZK, 286/18/ZK, 302/18/ZK, 306/18/ZK,
309/18/ZK, 315/18/ZK, 324/18/ZK, 325/18/ZK, 329/18/ZK, 333/18/ZK, 345/18/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

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. 350/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 15. 8. do 11. 9. 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 15. 8. do 11. 9. 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 7

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

8. Změna Statutu Krizového fondu Libereckého kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
9
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 351/18/ZK
Změna Statutu Krizového fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
Statut Krizového fondu Libereckého kraje platný od 25. srpna 2015,
schvaluje
nové znění Statutu Krizového fondu Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit podepsání nového znění Statutu Krizového fondu
Libereckého kraje hejtmanem Martinem Půtou.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/18 – úprava rozpočtu v kapitole 917 01
– Transfery, poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci
hasičské zbrojnice
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Sdělil, že finanční výbor projednal body č. 9–17, 19, 21–26, 31–32, 34, 36 a), 36 e), 38,
a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 352/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/18 – úprava rozpočtu v kapitole 917 01 –
Transfery, poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci
hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 01 – Transfery, Odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 7.649.260 Kč,
a to snížením nerozepsaných rezerv kapitálových výdajů v ukazateli Dotace jednotkám
požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra, a současně se zavádí specifické
ukazatele jednotlivých příjemců na projekty/aktivity v rámci Dotací jednotkám požární
ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z kapitoly 917 01 Transfery v úhrnném objemu
7.649.260 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši
10
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P.
č.

Žadatel =
sídlo

Právní
forma

IČO

Název projektu

BULOVKADopravní
automobil

1

Bulovka

Obec

262692

2

Jeřmanice

Obec

4674495 Výstavba hasičské
9
zbrojnice

Obec

671991

Dotace pro JSDH
obcí – pořízení
nového
dopravního
automobilu

260771

Dopravní
automobil pro
JSDHO Nový Bor

3

4

Kryštofovo
Údolí

Nový Bor

Město

5

Osečná

Město

263061

Osečná Dopravní
automobil s
přívěsem
nákladním

6

Peřimov

Obec

275999

Dopravní
automobil

7

Plavy

Obec

262510

Plavy - dopravní
automobil pro
JSDHO

8

Roztoky u
Semil

Obec

276090

nákup nového DA
pro JSDHO
Roztoky u Semil

9

Rynoltice

Obec

263168

Rekonstrukce
požární zbrojnice
Rynoltice

10 Troskovice

Obec

276201

Obec Troskovice Dopravní
automobil

11

Obec

276243

Obec Veselá Dopravní
automobil

Veselá

11

Účel projektu

Parametr hodnota,
jednotka

Nákup nového
dopravního
Dopravní
automobilu pro
automobil
VJ SDH
1ks
Bulovka.
Stavba nové
Požární
požární zbrojnice
zbrojnice
pro JSDH
Pořízení nového
dopravního
Dopravní
automobilu pro
automobil
jednotku SDH
1ks
Kryštofovo
Údolí
JSDH Nový Bor
Dopravní
pořízení nového
automobil
dopravního
1ks
automobilu
JSDH-P2Dopravní
pořízení nového
automobil s
dopravního
přívěsem
automobilu
nákladním
(JSDH-P2-20181ks
00022)
Pořízení nového
Dopravní
dopravního
automobil
automobilu
1ks
Pořízení
Dopravní
dopravního
automobil
automobilu pro
1ks
JSDHO
nákup nového
Dopravní
dopravního
automobil
automobilu pro
1ks
JSDHO
Účel projektu v
souladu s
Rekonstrukc
programem
e požární
vyhlášeným MV
zbrojnice
- GŘ HZS ČR.
pořízení nového
dopravního
Dopravní
automobilu pro
automobil
jednotku SDH
1ks
obce Troskovice.
Účelem projektu
je pořízení
Dopravní
nového
automobil
dopravního
1ks
automobilu pro

Výše
dotace LK
(Kč)

300.000

2.364.927

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

2.584.333

300.000

300.000
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P.
č.

Žadatel =
sídlo

Právní
forma

IČO

Název projektu

Účel projektu

Parametr hodnota,
jednotka

Výše
dotace LK
(Kč)

JSDHO

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01 Transfery
na nákup dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany obcí a výstavbu/rekonstrukci
hasičské zbrojnice, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 10. 2018
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv mezi Libereckým
krajem a podpořenými žadateli o poskytnutí účelové investiční dotace na nákup dopravního
automobilu pro jednotky požární ochrany obcí a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Podotkl, že se jedná o jeden ze zásadních dokumentů, které projednal finanční výbor.
Domnívá se, že střednědobý výhled je dobře sestaven a je velmi optimistický, co se týče
navýšení daňových příjmů, a v rámci diskuze, která proběhla ve finančním výboru, bylo
potvrzeno, že k němu může dojít. Výboru ale trochu vadil nárůst výdajů v sekci platů, ale
bylo vysvětleno, že mzdové limity budou navyšovány teprve následně, až k tomu navýšení
dojde. A výbor kvitoval, že se s navýšením počítá napřed, a ne jako v minulém roce, kdy
se to do rozpočtu muselo doplnit. Velkým potěšením bylo, že většina peněz je směřována
do kapitálových výdajů, především do investic.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že v posledních čtyřech letech rozpočet kraje pokud jde o daňové příjmy, narostl
o 1 miliardu Kč, v průměru o čtvrt miliardy ročně, což je bezprecedentní růst, který
se projevil na schopnostech kraje financovat všechny služby a úkoly, které mu zákon ukládá.
Některé věci kvituje pozitivně, jako navýšení dotačního fondu nebo navýšení mezd
v příspěvkových organizacích, ale v některých případech se v tom, jak se nakládalo
s extrémně rostoucím rozpočtem, neshoduje. Jedním z nich je nakládání s dluhem
12
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Libereckého kraje, kde v případě takhle opravdu extrémně rychle rostoucích příjmů, narůst
1 miliardy Kč, za poslední čtyři roky, se promítá i do budoucna, i když ne tak rychle, ale
výhled také staví na předpokladu rychle rostoucích příjmů. Tudíž mají (ZpLK) za to,
že splácení dluhu by mohlo probíhat o něco rychlejším tempem. Dále je momentálně kraj
v situaci, kdy je schopný vytvářet finanční rezervy na odkupy významných památek
v Libereckém kraj a jejich případné rekonstrukce. Konkrétně se jedná o horský hotel Ještěd
a klášter v Zákupech, což je v tuto chvíli nejohroženější významná památka v Libereckém
kraji. Podotkl, že navrhovali (ZpLK) tyto položky do materiálu, když se rozděloval přebytek
hospodaření Libereckého kraje, ale nebyly reflektovány. Nejpodstatnější věcí, kterou
je potřeba zmínit, je vlastní úkol kraje. Kraj by měl zajišťovat na svém území fungování
základní infrastruktury, a to dělá na „asfaltové“ úrovni. Měl by ale věnovat pozornost
i infrastruktuře biologické, která je podstatná pro dlouhodobé fungování. Jedná se o opatření
v krajině, která budou schopná např. zvyšovat podíl organické složky v půdě, zejména s cílem
zachytávat a udržovat v krajině vodu. Navrhovali (ZpLK) zřízení fondu Libereckého kraje,
který by byl naplněn několika desítkami milionů Kč a který by pomohl ve výstavbě,
a vylepšování, této biologické infrastruktury obcím. A to ve smyslu, že by obcím pomohl
ve vyhledávání dotačních akcí, pomohl by při přípravě a spolufinancování projektu, a také
s výkupy pozemků. Tento návrh prozatím reflektován nebyl a v dotačním fondu byly
doplněny 2 miliony Kč na akce malého rozsahu. Rádi by (ZpLK) tento návrh dostali
do rozpočtu příštího roku v podobě, která je trochu ambicióznější a odráží aktuální
ekonomickou sílu a možnosti Libereckého kraje. To by se mělo projevit i v rozpočtovém
výhledu, kde jsou v tuto chvíli agregátní čísla, a není zapotřebí tam dělat zásadní zásahy.
Chtěl ale avizovat, že tento návrh bude předkládán opakovaně.
Ing. Jitka Volfová
Reagovala, že co se týče dluhu, tak kraj letos uhradil 50 milionovou mimořádnou splátku.
To byl závěr, který byl učiněn v rámci jednotlivých rezortů, protože jsou rozjeté projekty,
které kraj chce dotáhnout. Také co se týká rostoucích cen na trhu, především stavebním, tak
se ceny navyšují, a kraj nechtěl jít do rizika, aby se dostal do dalších problémů, protože příští
rok ještě může pokračovat v tomto trendu. Tudíž splacení 50 milionu Kč se zdálo jako
dostatečné. V letošním roce tudíž celková splátka činí 150 milionů Kč na umoření dluhu,
a podotkla, že kraj má jen dva úvěry, kdy jen jeden je možné splatit okamžitě, bez sankcí.
Pokud jde o vytváření rezerv na nákup cizího majetku a památek, tak pokud by se naskytla
možnost odkoupit Ještěd, tak by to rada projednala, ale současný vlastník o prodeji
neuvažuje. Bylo by vhodné, aby se i město podílelo na tom, aby zafinancovalo některé věci
v rámci rekonstrukce Ještědu. Jedná se o dominantu Liberce jako takového. Pokud jde
o kapucínský klášter, tak nedokáže posoudit, o jak významnou památku se jedná, ale pokud
by kraj chtěl odkupovat všechny památky a rekonstruovat je, tak by nejspíš našel i památky
významnějšího charakteru. Podle jejího názoru by ale kraj neměl jít cestou, kdy bude
odkupovat všechny památky v kraji. Měl by především kupovat majetek, který potřebuje
ke své činnosti. Zastává názor, že by kraj měl opravovat především svůj majetek, jako jsou
školy a úkoly v rámci sociálních služeb, kdy zákon ukládá naplňovat dané standardy, tudíž
touto cestou by měl kraj jít a dávat finanční prostředky tam, kde je úkol stěžejní. Avšak
nebrání se tomu, aby se kulturní památky opravovaly.
Co se týká udržování vody v krajině a opatření s tím souvisejících, tak Ministerstvo
zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj a životní prostředí, jedná o tom, jak podporovat
tyto záležitosti, ale obce by měly činit vlastní kroky a kraj může následně v rámci dotačního
fondu vyhlásit dotační program k tomu, aby se eventuálně tyto záležitosti podpořily. Takový
návrh od Výboru zemědělství a životní prostředí vzešel, ale hovořilo se o tom, že teprve
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až bude ze strany ministerstev jasno, jaká opatření budou podporována, tak pak bude vhodné
v tom vytvořit nějaký program.
Ing. Miloš Tita
Podotkl, že klub KSČM tento návrh akceptuje, ale dává ke zvážení možnost navýšení rezerv
z uváděného 1%, protože současná konjunktura nebude trvat věčně.
Ing. Jitka Volfová
Reagovala, že kraj počítá s tím, že bude hospodářský výsledek a přebytek z letošního roku.
Pokud by se zdálo, že se kraj dostane do problému, tak bude věc udržena tak, aby kraj měl
zafinancované své příspěvkové organizace a mohl i nadále investovat. Současně je potřeba
podporovat to, že se navyšují mzdy v jednotlivých rezortech a rezervu kraj nechce vytvářet
zbytečně. Avšak vždy nějakou rezervu má, aby se jako např. loni zafinancovaly mzdy řidičů
ve výši 65 milionů Kč, 3,1 milionu Kč na rezort kultury, kdy tyto mzdy financuje kraj sám,
a v rámci rozpočtu bylo zafinancováno 7 milionů Kč v rámci sociálních služeb, které kraj
neobdržel od státu.
Ing. Květa Vinklátová
Vyjádřila se k nákupu památek. Klášter v Zákupech byl na zastupitelstvu zmíněn opakovaně,
ale kraj neuvažuje o nákupu. Pokud kraj chce kupovat nemovitost, tak základní informace
je, na co ji potřebuje, a poté se rozhoduje, zda k nákupu dojde nebo ne. V případě kláštera
tuto informaci kraj nemá a majetkové poměry jsou v tomto případě extrémně složité.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Porozuměl argumentům ohledně kláštera v Zákupech, nicméně pokud bude kraj koupi dlouho
zvažovat, tak budova spadne.
Nesouhlasil s názorem, že ohledně biologické infrastruktury dělá kraj dost. Když předkládali
(ZpLK) návrh, tak ho podložili analýzou čerpání z Operačního programu Životní prostředí,
která se týká nakládání s vodními zdroji a udržování vody v krajině, a Liberecký kraj z toho
vycházel jako nejhorší. Projektů zde bylo realizováno velmi málo. Základní problém spočívá
v tom, že obce nemají dostatek financí, nemají kapacitu a ani patřičný oborný potenciál.
A právě cílem návrhu bylo vytvořit odborný potenciál tady na kraji, který by pomohl jak
s vyhledáváním příslušných pozemků, tak s vyhledáváním dotačních příležitostí, s přípravou
projektů, a poté i finančně s nákupem potřebných nemovitostí, a spolufinancování samotných
projektů. V tomto by kraj měl projevit koordinační roli a využít toho, že ty kapacity má. Má
kapacity odborné, kapacity finanční, a to na rozdíl od obcí, které na to z velké části nestačí.
Kraj předložil soupisy aktivit, které tady koná, a vesměs jde o studie a analýzy. Je na tom
patrné, že chce kraj investovat do věcí, které jsou vidět. S tím souhlasí, ale nestačí již jen
studie a analýzy, protože těch už vzniklo hodně.
Jan Dvořák
Vyjádřil se ke klášteru v Zákupech. Souhlasí s paní radní Vinklátovou v tom, že majetkové
vztahy jsou v tomto případě extrémně složité. Potvrdil, že klášter postupně padá, ale neví, jak
by se dal využít. Vinu na jeho stavu mají ale především 90. léta, kdy byl klášter takřka
rozkraden.
Martin Půta
Podotkl, že podle jeho názoru se klášter dá využít jen jako klášter, a kraj není vhodná
instituce k jeho znovuobnovení.
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Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Poděkoval Libereckému kraji, že se podílel na studii na Frýdlantsku, kde realizace zastavili
ekologičtí aktivisté a chráněná krajinná oblast, kdy dvě navržená opatření jsou blokována
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nové Město stáhlo opatření a Raspenava se soudí
o opatření na Sloupském potoce. A co se týká Turova, tak opět poděkoval, protože je potřeba
zvážit jednu věc, že když na jedné straně je podstatná část Libereckého kraje ohrožena
nedostatkem vody, tak se domnívá, že v těchto prioritách Liberecký kraj naplňuje veškeré
klauzule. Pozval pana profesora Šedlbauera, aby se přijel podívat na Frýdlantsko, aby viděl,
že není jednoduché věci dotahovat do konce právě z důvodů, které řekl.
Marek Pieter
Vyjádřil se souhrnně k rozpočtovému výhledu. Je jasné, že by každý našel několik dalších
položek, které by měly být podpořeny. Avšak toto je consensus, který prošel mezi
jednotlivými odbory, kdy byly vyjednávány jednotlivé pozice, jednotlivé investice, jejich
připravenost, a jestli je reálné je v příštím roce realizovat. Také by mohl říci, že by chtěl další
miliardu na silnice, ale neudělá to, protože tak jak je to připraveno s evropskými
a investičními dotacemi, tak je to nastaveno v nějaké linii, a myslí si, že tento rozpočtový
výhled ctí ty zásady, a že může být odvážný. Má ale určité pojistky tak, aby nedošlo k tomu,
že kraj skončí v mínusu. A tak jak se daří Libereckému kraji díky ekonomice, tak se daří
všem obcím a městům. Není to ojedinělý příklad, že by Liberecký kraj měl vyšší příjmy, ale
mají to i obce a města. Vedle toho narůstají z Libereckého kraje transfery v rámci dotačního
fondu, v rámci jednotlivých akcí, které se nově zařazují, a domnívá se, že tak jak je sestaven
a připraven rozpočtový výhled, tak je to zatím nejlépe sestaveno z toho pohledu, aby nebylo
ohroženo hospodaření kraje, aby se zajistily důležité funkce Libereckého kraje, a aby
se pomohlo zaměstnancům v jednotlivých odborech. Následně požádal o podporu materiálu.
Ing. Jitka Volfová
Poděkovala panu zastupiteli Ramzerovi a panu zastupiteli Pieterovi. Dále se vyjádřila k panu
zastupiteli Šedlbauerovi. Co se týká nákupu majetku a nákupu pozemků, tak vyzývala většinu
obcí, se kterými měla možnost hovořit, aby pokud má někdo problémy, co se týká
majetkových věcí, aby se obrátil přímo na ni. Jsou obce, kterým už nyní pomáhá, takže v tom
problém není.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Podotkl, že je mu jasné, že tento rozpočtový výhled je kompromisem a je o prioritách,
a respektuje ho. Avšak nejde jim (ZpLK) dohromady to, že pokud je nutné vyřešit problém
se suchem, a když hrozí problémy kvůli rozšiřování dolu Turova apod., tak na to kraj žádnou
rezervu neudělá, a neudělá žádnou rezervu nejenom na příští rok, kde má smysl uvažovat o té
připravenosti, ale nenachystá i nějaké větší peníze na další roky, protože rozpočtový výhled
má delší horizont než jen na příští rok. Ale chápou (ZpLK), že toto jsou priority vedení kraje
a oni mají v některých oblastech jiné.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že jak už zmínil, tak kraj má několik úkolů a podle nich (ZpLK) tento nenaplňuje
dostatečně. Poukázal na to, že místo parkovacího domu, tady u krajského úřadu, který zhorší
situaci v centru města, tak by mnohem raději peníze investoval do spolufinancování projektů
na mokřady, tůňky atd. Na věci které v krajině dokáží zadržovat vodu.
K panu starostovi Ramzerovi podotkl, že nemluví o trubkách, a nemluví o vodohospodářské
struktuře v tomto smyslu, ale mluví o opatřeních, která mají zadržovat vodu v krajině.
A to je něco, co by velmi pomohlo i jemu, jako starostovi (panu Ramzerovi).
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Ing. Dan Ramzer
Opět pozval pana Šedlbauera na Frýdlantsko.
Martin Půta
Podotkl, že by mlčel, kdyby na schůzce, kde byl pan profesor Šedlbauer, jeho kolega Felcman
a také pan radní Löffelmann, a paní vedoucí Šádková, nebyl, ale byl na ní. Zopakoval, co tam
zaznělo. Bere na vědomí, že je kraj v jiné situaci, co se týká sucha, také je potřeba říct, že ty
projekty, o kterých mluvil pan zastupitel a starosta Ramzer, které se připravují teď, a nejedná
se jen o ty dva, ale i řadu dalších menších projektů, které např. dělají Lesy České Republiky,
s. p., na základě studie, kterou kraj pomáhal zpracovávat, tak příprava trvá dlouho. Kraj může
vytvořit imaginární rezervu a tlačit peníze před sebou, ale vzhledem k tomu, jak rostou ceny
stavebních prací, tak je to ukládání peněz na záporný úrok. Neví, proč by to kraj měl dělat.
Ale v budoucnosti je kraj připravený, až projekty budou připraveny, je významně podpořit.
Vznesl prosbu na členy libereckého zastupitelstva. Vzniká problém, že na jedné straně
významně podporují projekty boje proti suchu, což jsou stejné projekty jako protipovodňové,
a to víc ho mrzí, že se statutární město Liberec nepřipojilo ke studii, kterou zpracovává kraj
pro povodí Lužické Nisy a Jiřice s tím, že se to Liberce netýká. Před dvěma týdny byl
se starosty Chrastavy, Bílého Kostela a Chotyně, a panem místostarostou z Hrádku,
na představení prvních výstupů z té studie, a z toho představení vyplývá jednoduchá věc,
že pokud se chce pomoct povodí od Chrastavy dolů, tak se ten projekt bude muset předělat
znovu, protože velká část toho povodí leží na území statutárního města Liberec, na přítocích,
nejenom na Lužické Nise, a celá řada těch malých opatření je prostě potřeba udělat tam, aby
to na celém tom toku fungovalo. Tudíž to čtyřleté zdržení není způsobeno vedením kraje, ale
vedením statutárního města Liberec. Vedení kraje bude rádo, když se ten projekt doplní
a když bude možné podporovat konkrétní opatření, protože peníze v rámci Operačního
programu Životního prostředí na přírodě blízká opatření, ale i na ministerstvu zemědělství
na větší opatření na těch tocích, k dispozici jsou, ale kraj nemá k dispozici ty projekty, které
by bylo možné realizovat. Na schůze také zaznělo, že je kraj připravený ty projekty obcí
podpořit. Za chvíli budou komunální volby a je jasné, že je potřeba na těch projektech začít
pracovat především s novým vedením těch obcí a začít je opravdu reálně připravovat, a kraj
se k tomu hlásí. Předvolební vytváření dojmu, že tuto věc kraj nepodporuje, je v plném
rozporu s tím, jak se zachoval Liberec ke svým sousedům potoku Lužické Nisy.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Podotkl, že by pan hejtman v sále těžko hledal někoho, kdo je méně spokojený s fungováním
městské radnice, než je on (pan Baxa). Avšak to, že v Liberci něco nefunguje, neznamená,
že to musí replikovat Liberecký kraj.
Martin Půta
Zopakoval, že studii na Lužické Nise kraj podpořil finančně a je připravený podpořit
i všechny další nutné kroky. Avšak nedá se to odehrát na tom malém území povodí
pod Libercem a bude potřeba tu studii znovu rozpracovat a rozšířit.
Dále podotkl, že o klášteře v Zákupech osobně jednal s panem starostou Lípou. A ten řekl,
že si neumí z pohledu města představit žádné rozumné využití toho objektu. Navíc jsou tam
velké majetkoprávní potíže. Kraj se nebrání nákupu památek, ale koupit objekt, aniž by věděl,
co v něm bude dělat, není rozumné. Co se týká Ještědu, tak je kraj připraven jednat, ale když
se něco kupuje, tak k tomu musí být vůle obou dvou stran. A pokud jde o silnice, tak by
doporučil vyjet mimo Liberec, např. na Frýdlantsko nebo do Podkrkonoší, a zeptat se lidí,
co vnímají jako svůj největší problém. Často odpoví, že jako svůj největší problém vnímají,
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jak těžko jsou dostupné jejich obce typu Dolní Oldříš, Srbská nebo Vítkovice v Podkrkonoší
po krajských silnicích, které bohužel stále nejsou ideální. Vždy bude proti tomu, aby
se ukládaly peníze na imaginární projekty ve chvíli, kdy jsou dluhy v základní infrastruktuře,
a to se týká nejenom silnic, ale i škol, domovů důchodců a podobných zařízení, na jejichž
projektech se pracuje. Rozpočtový výhled také naznačuje celou řadu připravovaných projektů
ve všech dalších rezortech. A co se týká rezervy na špatné časy, tak možná si i zastupitelé
všimli, že má kraj kapitolu 923, ze které jsou předfinancovávány evropské projekty. Celá řada
jiných krajů předfinancovává projekty z revolvingových úvěrů. Je rád, že na finančním
odboru vždy byly lidé, kteří byli schopni ty peníze uhájit, aby je politici nerozebrali. Kraj má
1,4 miliardy Kč, které jsou používány na předfinancování a spolufinancování evropských
projektů, a až ty evropské projekty jednou skončí, takže jsou to peníze, které bude mít kraj
k dispozici na to, aby mohl investovat třeba do nějakých velkých opatření proti suchu, nebo
do velkých protipovodňových opatření, anebo do toho, co by podotkl pan náměstek Svoboda,
že v oblasti sociálních služeb chybí celá řada ubytovacích zařízení.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Kvitoval, že zazněl závazek, že tato oblast bude v příštích letech, pokud jde o investice,
krajem podporována jako jedna z významných priorit, a bude to pochopitelně velmi pečlivě
sledováno.
Pokud jde o výtku směrem k Liberci, tak si není vědom, že by se v radě města nebo
v zastupitelstvu města rozhodovalo o tom, že Liberec připojí či nepřipojí k projektu. Domnívá
se, že to skončilo na úrovni primátora.
Martin Půta
Podotkl, že by paní vedoucí Šádková byla schopná doložit k tomuto problému korespondenci,
ale myslí si, že v současné situaci už ztrácí smysl řešit, kdo za tento problém ve vedení města
Liberce může.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 353/18/ZK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2019–2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Střednědobý výhled rozpočtu
Libereckého kraje na období let 2019–2022 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 19. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

34

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

11. Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Chrastava I
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 354/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Chrastava I
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 1505/6 díl „a“ o výměře 45 m2 a části p.p.č. 1505/6 díl „b“ o výměře
44 m2, obě ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 968-13/2018 ze dne 28. 2. 2018, nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci
Chrastava, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1733 u Katastrálního pracoviště Liberec,
městu Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO 00267871, hodnota
daru dle účetní evidence činí 4.450 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta padesát korun českých),
na pozemcích se nachází stavba „Přechod pro chodce ve Vítkovské ulici, Chrastava“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – zrušení budoucí koupě pozemku v k.ú. Horní Řasnice
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 355/18/ZK
Majetkoprávní operace – zrušení budoucí koupě pozemku v k.ú. Horní Řasnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
ukončení majetkoprávní operace – budoucí koupě části p.p.č. 1273/12 o předpokládané
výměře 56 m2, orná půda, nacházející se v k.ú. Horní Řasnice, obec Horní Řasnice,
evidované na listu vlastnictví č. 165 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč (slovy: tři
sta korun českých) za jeden m2, v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/2919 Nové Město
pod Smrkem – Horní Řasnice“ nedošlo k trvalému záboru
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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13. Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Horní Řasnice
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 356/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Horní Řasnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi části p.p.č. 1250/3 o výměře 177 m2, nově označené jako p.p.č. 1250/4, trvalý
travní porost, vymezené geometrickým plánem č. 328-87/2017 ze dne 17. 4. 2018,
nacházející se v k.ú. Horní Řasnice, obci Horní Řasnice, evidované na listu vlastnictví
č. 218 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od společnosti VAKO – HP, s.r.o., se sídlem
Nová 1542/10, 251 01 Říčany, IČO 25079638, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní
cenu ve výši 88.500 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc pět set korun českých), pozemek
zastavěn tělesem silnice ev.č. III/2919,
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
Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

14. Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/038)
2.
pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/07/022)
3.
pozemků v k.ú. Mříčná (FAMA 2018/07/042)
4.
pozemku v k.ú. Horky u Dubé (FAMA 2018/07/002)
5.
pozemků v k.ú. Benešov u Semil (FAMA 2018/07/021)
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 357/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/06/038)
2.
pozemku v k.ú. Roprachtice (FAMA 2018/07/022)
3.
pozemků v k.ú. Mříčná (FAMA 2018/07/042)
4.
pozemku v k.ú. Horky u Dubé (FAMA 2018/07/002)
5.
pozemků v k.ú. Benešov u Semil (FAMA 2018/07/021)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí koupi části p.p.č. 3297/3 o předpokládané výměře 8 m2, trvalý travní porost,
v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaným na listu vlastnictví
č. 240 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od manželů
a
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
100 Kč za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/290 Roprachtice,
rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,

2.

3.

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,
a) budoucí koupi části p.p.č. 2217/1 o předpokládané výměře 20 m2, trvalý travní
porost, v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaným na listu
vlastnictví č. 23 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 1/4),
(spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/4) za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100 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,
a) budoucí koupi – části st.p.č. 98 o předpokládané výměře 27 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, části p.p.č. 278 o předpokládané výměře 134 m2, trvalý travní porost,
v katastrálním území Mříčná, obci Mříčná, evidovaných na listu vlastnictví č. 11
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 400 Kč
za m2, po dokončení stavební akce „III/28617 Mříčná, rekonstrukce silnice“,
refundace nebude uplatněna,
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
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4.

5.

a)

do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
budoucí koupi části p.p.č. 581 o předpokládané výměře 16 m2, orná půda,
v katastrálním území Horka u Dubé, obci Dubá, evidovaným na listu vlastnictví
č. 791 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa, od Zemědělská pozemková a.s., se sídlem Jáchymov 1, 471 29 Brniště,
IČO 03463346, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 185 Kč za m2,
po dokončení stavební akce „Silnice II/270 Dubá – Doksy, 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 Česká Lípa,
a) budoucí koupi – části p.p.č. 2108 o předpokládané výměře 93 m2, trvalý travní
porost,
- části p.p.č. 2117/2 o předpokládané výměře 45 m2, zahrada,
- části p.p.č. 2147/1 o předpokládané výměře 274 m2, ostatní plocha,
- části p.p.č. 2147/2 o předpokládané výměře 46 m2, ostatní plocha,
v katastrálním území Benešov u Semil, obci Benešov i Semil, evidovaných na listu
vlastnictví č. 232 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč za m2, po dokončení
stavební akce „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14“, refundace
nebude uplatněna,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

15. Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k.ú. Raspenava (FAMA 2018/06/052)
2.
pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/06/077)
3.
pozemků v k.ú. Bradlecká Lhota (FAMA 2018/07/032)
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 358/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k.ú. Raspenava (FAMA 2018/06/052)
2.
pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/06/077)
3.
pozemků v k.ú. Bradlecká Lhota (FAMA 2018/07/032)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p.p.č. 547/2 o výměře 36 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, která
vznikla sloučením dílu „a“ z p.p.č. 547, dílu „b“ z p.p.č. 545 a dílu „c“ z p.p.č. 546,
vše vymezené geometrickým plánem č. 1698-290/2017, ze dne 6. 12. 2017,
v katastrálním území Raspenava, obec Raspenava, od manželů
a
za celkovou kupní cenu ve výši 1.800 Kč (slovy: jeden tisíc osm set korun českých),
refundace nebude uplatněna, předmětná část pozemku je trvale dotčena stavbou
„Oprava mostu ev. č. 2903-1 přes potok v Raspenavě“,
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,
2. a) koupi části p.p.č. 1212 o výměře 675 m2, nově označené jako p.p.č. 1212/2, ostatní
plocha, silnice a koupi části p.p.č. 1218/1 o výměře 167 m2, nově označené jako
p.p.č. 1212/3, ostatní plocha, silnice vymezené geometrickým plánem č. 16414/2017 ze dne 25. 4. 2018, v katastrálním území Benešovice u Všelibic, obci
Všelibice, evidované na listu vlastnictví č. 96 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od
a paní
za celkovou kupní cenu
ve výši 84.200 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc dvě stě korun českých). Předmětné
pozemky jsou dotčeny tělesem silnice ev. č. III/277, cena bude refundována,

3.

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 Liberec,
a) koupi p.p.č. 673/13 o výměře 1107 m2, p.p.č. 673/15 o výměře 265 m2, p.p.č.
673/16 o výměře 388 m2, vše ostatní plocha, způsobe využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Bradlecká Lhota, obci Bradlecká Lhota, evidované na listu
vlastnictví č. 261 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, od společnosti FINE DREAM, s.r.o., se sídlem Přístavní 321/14,
Holešovická, 170 00, Praha 7, IČO 272 45 039, za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 176.000 Kč (slovy: sto sedmdesát šest tisíc korun českých). Pozemky jsou
zastavěny stavbou silnice II/286, cena bude refundována,
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,
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Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

36

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/18 – úprava kapitoly 926 05 – dotační
fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Sociální služby, z programů 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Konstatoval, že k bodům č. 16, 17, 18, 36 b) a 40, hlasoval Výbor sociálních věcí kladně
a navrhl zastupitelstvu tyto body podpořit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 359/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/18 – úprava kapitoly 926 05 – dotační fond
a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Sociální
služby, z programů 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/18, kterým se upravují výdaje kapitoly 926 05 –
Dotační fond, odbor sociálních věcí, program číslo 5 Oblast sociálních služeb, Program 5.1
Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v celkové výši 540.212 Kč;
rozhoduje
a) o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis,
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši 540.212 Kč
níže uvedeným příjemcům na projekt / aktivitu
1) LAMPA, z. s., IČ 22889159, se sídlem Husova 89, Mimoň I, 471 24 Mimoň. Název
projektu ROMANE PAŠUTNE (Romští sousedé), výše dotace 2018: 60.440,00 Kč;
2) BACHTALE z.s., IČ 70880522, se sídlem Okrouhlická 115, Mimoň II, 471 24
Mimoň. Název projektu Umělecká a tvůrčí dílna Bachtalka, výše dotace 2018:
58.242,00 Kč;
3) Zapsaný spolek "Liberecké fórum," IČ 22843361, se sídlem Heliova 555/7, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec. Název projektu Komunitní práce s romskou mládeží,
výše dotace 2018: 81.319,00 Kč;
4) Romany art workshop z.s., IČ 05219744., se sídlem Sportovní 553, 468 41 Tanvald.
Název projektu Edukační a informační činnost, osvěta a prevence v SVL
Mikroregionu Tanvaldsko, výše dotace 2018: 92.298,00 Kč;
5) Dům česko-německého porozumění o.p.s., IČ 25403702, se sídlem Československé
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armády 24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou. Název projektu Rozmanitá
setkání – můj soused nekouše, výše dotace 2018: 46.154,00 Kč;
6) Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., IČ 26631997, se sídlem Pernerova 10/32,
Karlín, 186 00 Praha 8. Název projektu Realizace depistážní činnosti v obcích
o rodinách cizinců v různých lokalitách v Libereckém kraji, výše dotace 2018:
82.418,00 Kč;
7) ROMA TANVALD z. s., IČ: 22886087, se sídlem Krkonošská 339, Šumburk nad
Desnou, 468 41 Tanvald. Název projektu: Komunitní práce na Tanvaldsku, výše
dotace 2018: 82.418,00 Kč;
8) Jiří Gajdoš, IČ 04944984, se sídlem Heřmanice 148. Název projektu Ulice v pohybu,
ve výše dotace 2018: 36.923,00 Kč;
b) o neposkytnutí neinvestičních dotací organizacím
1) Asociace romských představitelů LK z.s., IČ 06351131, se sídlem Prosečská 8,
Jablonec n. N. Název projektu Roma Activa, administrativní nesoulad: Finanční
spoluúčast je nižší než 30%;
2) Rodina v centru z.ú., IČ 27004295, se sídlem Smetanova 387, Nový Bor. Název
projektu Komunitní aktivity zaměřené na vzdělávání romských dětí a mládeže,
administrativní nesoulad: nesoulad s výzvou (tištěná a elektronická žádost jsou
rozdílné);
3) Krajské pracoviště podpory zaměstnanosti z.s., IČ 05505704, se sídlem Na Bohdalci
574, Liberec. Název projektu Romský mentor, administrativní nesoulad: nesoulad
s výzvou (nezasláno elektronicky v rámci dotačního portálu, v tištěné podobě
dodáno po termínu příjmu žádostí, tj. 19. 6. 2018, nedodány povinné přílohy);
schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Sociální služby, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 15. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

32

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/18 – snížení výdajů kapitoly 919 03 –
Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1253/2016 o poskytnutí
účelové investiční dotace subjektu SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek – přístavba
odlehčovacích služeb Turnov
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 360/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/18 – snížení výdajů kapitoly 919 03 –
Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1253/2016 o poskytnutí účelové
investiční dotace subjektu SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek – přístavba odlehčovacích
služeb Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/18, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, č. a. 031909
„Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje“,
o částku 1.200.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580008
„SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek“, o částku 1.200.000 Kč,
rozhoduje
o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí
organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov,
IČ 26671468, schválené usnesením 760/16/RK ze dne 3. 5. 2016 a usnesením č. 261/16/ZK
ze dne 31. 5. 2016, o částku 1.200.000 Kč na dofinancování projektu „Odlehčovací služby
SLUNCE VŠEM Turnov – přístavba“,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1253/2016, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací SLUNCE
VŠEM, zapsaný spolek, o navýšení dotace na dofinancování projektu „Odlehčovací služby
SLUNCE VŠEM Turnov – přístavba“
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1253/2016
uzavíraného mezi Libereckým krajem a organizací SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek,
se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, IČ 26671468, na dofinancování projektu pod
názvem „Odlehčovací služby SLUNCE VŠEM Turnov – přístavba“, k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 25. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

33

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu
sociálních věcí: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.,
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., a Domov
důchodců Jablonecké Paseky, p.o.
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Martin Půta představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 361/18/ZK
Změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních
věcí: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., a Domov důchodců
Jablonecké Paseky, p.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu 4117/2, 466 01
Jablonec nad Nisou, kde se snižuje pořizovací cena pozemků a staveb z důvodu prodeje
nemovitého majetku - areálu bývalé porodnice „Turnovská“ dle kupní smlouvy
č. OLP/2544/2018,
2) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, kde se navyšuje
pořizovací cena stavby č.p. 445 v k.ú. Liberec, obci Liberec o technické zhodnocení
„Snížení energetické náročnosti budovy“ a
3) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02
Jablonec nad Nisou, kde se navyšuje pořizovací cena stavby č.p. 87/14 v k.ú. Jablonecké
Paseky, obci Jablonec nad Nisou o technické zhodnocení stavby: „Výměna vstupních
dveří v prostoru hlavního vstupu do objektu“
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení uvedených příloh č. 1
ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

V 15.00 hodin byl na zasedání vyzván pan prof. Petr Moos, CSc., aby zastupitele
informoval o centru urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec a. s. Součástí
informace byla i prezentace znázorňující projekt a jeho náklady.
Diskuze k prezentaci
Ing. Radovan Vích
Poděkoval za prezentaci. Dále se zeptal, zda byla provedena SWOT analýza a jestli existují
nějaké další věci, které by mohly tento projekt nabourat, kromě územního rozhodnutí.
prof. Petr Moos, CSc.
Odpověděl, že SWOT analýza byla provedena na počátku, kde se ty hrozby, příležitosti,
a slabé stránky věci, dokázaly vyjádřit i finančně. Největší hrozbou se stal parking, protože
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koliduje s územním plánem. Další potenciální hrozbou je, že jsou omezeni finančně
v prostoru centra urgentní medicíny v následující mezietapě, kterou nazývají change
management, to je to řízení změn, kdy se budou stěhovat jednotlivá oddělení do centra
urgentní medicíny. Tady je totiž riziko, že i to vyvolá náklady. Existuje rezerva, se kterou
projekt počítá, ale může se stát, že ty změny po určitou dobu oslabí výkon nemocnice, i když
se snaží vše stavět tak, aby během výstavby nedošlo ke snížení výkonu nemocnice. Celý
komplex je jaksi samostatný a v okamžiku, kdy bude vystavěn, tak se vše dá do pohybu. Tam
se skrývají rizika, která ještě nejsou popsaná. Další riziko, které evaluovaly už při analýze
SWOT, je pohyb na trhu stavebních prací, kde ceny stouply zhruba o 10%. A už teď je jasné,
že těch 955 milionů Kč, které tam jsou na CUM, se budou muset indexovat, protože už dnes
nestačí na m3 těch 6.700 Kč, ale musí se počítat víc, tudíž se už přechází přes 1 miliardu Kč,
ale zatím to vypadá, že by se to do 1,4 miliardy (plus cena peněz) Kč mohlo vejít.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Potvrdil, že na program zastupitelstva Liberce na tento čtvrtek je předloženo spuštění změny
územního plánu zkráceným řízením na možnost výstavby toho parkovacího domu,
a nepředpokládá tam žádný problém. Mělo by to proběhnout do jara. Překvapilo ho, že se tato
otázka nevynořila dříve, protože současný územní plán předpokládá stavbu veřejného zájmu,
tunel pod Šaldovým náměstím, a bylo zřejmé, že tam v tuto chvíli nic takého umístit nejde.
Zeptal se, zda to nešlo předjímat trochu dříve.
prof. Petr Moos, CSc.
Reagoval, že když se dělal malý generel, tak bylo přizváno město, kde byl přítomen pan
Plašil, a město hovořilo o tom, že ten územní plán bude v době, kdy se bude žádat o územní
povolení, dávno schválen. Takže nebylo myslitelné, že bude projekt před územním
rozhodnutím a územní plán nebude hotov. Nyní se snaží město, kraj i Ministerstvo pro místní
rozvoj vyjít projektu vstříc dílčí změnou územního plánu, aby se mohlo do této oblasti
vstoupit a stavět.
Martin Půta
Obává se rostoucí ceny stavebních prací.
19. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 290/18 – snížení výdajů v kapitole 914 07 –
Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury
památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Sdělila, že výbor projednal body č. 19 a 20, a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 362/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 290/18 – snížení výdajů v kapitole 914 07 –
Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury památkové
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nám Dr. E.
Beneše 1/1,
460 59
Liberec

00262978

De minimis

„Zažijte to znovu“ 1918
multimediální akce si
klade za cíl představit
návštěvníkům dobu
krátce po vzniku
republiky před 100 lety

Termín realizace
projektu

Statutární
město
Liberec
město

kulturní
program na
podiu – 1 ks
technické
zabezpečení
akce – 1 ks
3D virtuální
prohlídka – 1
ks
dobová škola
– 1 ks
výstava
historického
automobilu –
1 ks
prvorepubliko
vá kavárna – 1
ks

Dotace v
maximální výši
(Kč)

péče a cestovního ruchu – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– oblast kultury
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému žadateli
Rozhoduj
ící
závazné
Příjemce/
Název projektu/
Sídlo/
IČ/
forma
účel projektu
bydliště
nar.
výstupy
projektu

180.000

1. 1. –
30. 11. 2018

ne

schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 290/18, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel Rok republiky o celkovou částku
180.000 Kč,
b) navyšují výdaje a současně zavádí nový specifický ukazatel v kapitole 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o celkovou částku
180.000 Kč,
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedeným podpořeným
městem a Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/4785/2018 na projekt „Zažijte to znovu“ 1918
mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2018,
Termín: 31. 10. 2018
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2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schválené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové,
člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené
k jejímu podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 30. 11. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

34

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní města ČR –
dodatek č. 1
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 363/18/ZK
Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní města ČR –
dodatek č. 1
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města
v České republice“ mezi Libereckým krajem a Královéhradeckým krajem, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 70889546, Středočeským krajem,
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, Ústeckým krajem, se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a Společností pro destinační
management Broumovska o.p.s., se sídlem Klášterní 1, 550 01 Broumov, IČ 02326159
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a kultury,
předložit dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní
města v České republice“ hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 03. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

34

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Středisku
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu „Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“
Předkladatel Jiří Löffelmann
Martin Půta představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor body č. 21, 22, 23, 27 a 28, projednal a doporučil ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 364/18/ZK
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Středisku
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu „Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje v celkové maximální
výši 374.850 Kč za účelem předfinancování projektu s názvem „Kmotři potoků – přenos
a společný vývoj vzdělávací nabídky“,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 923 08
Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství, do celkové maximální výše
374.850 Kč, z toho v roce 2018 do výše 127.500 Kč a v roce 2019 do výše 247.350 Kč
Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, za účelem
předfinancování projektu „Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“,
schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/4718/2018 mezi Libereckým
krajem a Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČ 75053144, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova
a) zajistit informování žadatele o schválení žádosti o návratnou finanční výpomoc,
Termín: 15. 10. 2018
b) zajistit předložení smlouvy č. OLP/4718/2018 k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

34

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství
Předkladatel Jiří Löffelmann
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 365/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 273/18, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.3 Podpora včelařství
ve výši 1.512.045 Kč,
b) navyšují a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.3 Podpora
včelařství ve výši 1.512.045 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.3 Podpora včelařství, 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 8.3 Podpora včelařství v úhrnném objemu 1.512.045 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2018–30. 9. 2019 do výše
Název žadatele
č.

FON - fyzická
Datum narození
osoba nepodnikající (IČ) / adresa (sídlo)
FOP - fyzická osoba
žadatele
podnikající

Název / účel projektu

Závazné výstupy
projektu

Dotace do výše
/ podíl dotace z
celkových
způsobilých
výdajů v %

1

Založení chovu včel v
Pulečném

Úl - ks - 2; oddělek ks - 2

11.655 Kč
70,00

2

Racionalizace chovu
včel

Krmítko dřevěné - ks 20; nástavek - ks - 10

11.057 Kč
70,00

3

Nové úly Brodský

Nástavkový úl - ks - 5

15.496 Kč
70,00

4

Zlepšení opylovací
služby včelstev

Včelí matka - ks - 2;
včelstvo - ks - 1;
zvedák nástavků - ks 1

16.361 Kč
70,00

Obnova úlů

Úl včetně varroadna ks - 3; Stojan na 2 úly
- ks - 2; oddělek - ks 3

16.330 Kč
70,00

5
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6

Výměna starých
nevyhovujících úlů

Úl - ks - 3

7

Rozšíření chovu včel,
obnova úlového
vybavení

Nástavkový úl - ks - 6

12.950 Kč
70,00

Vybavení včelařského
střediska

Plemenáč - ks - 20;
oplodňáček - ks - 20;
mikroskop s
příslušenstvím - ks - 1

33.000 Kč
68,75

Podpora založení
včelínu mladého
včelaře v Heřmanicích

Včelín - ks - 1;
nástavkový úl - ks 19; včelstvo - ks - 19

40.000 Kč
25,48

10

Prosečské včelky

Nástavkový úl - ks - 6;
oddělek - ks - 6

25.378 Kč
70,00

11

Mladý včelař 2018

Úl - ks - 2; včelstvo ks - 2

12

Zavčelení stanoviště
Tuhaň, obnova
stanoviště Doubravice

Oddělek - ks - 4; včelí
matka - ks - 4; úl - ks 4; systém Nicot - ks - 1

18.057 Kč
70,00

13

Začátečník se zdravým
chovem včel

Úl zateplený - ks - 3;
oddělek - ks - 3

19.148 Kč
70,00

14

Založení domácího
chovu včel

Nástavkový úl - ks - 4;
včelstvo - ks - 4

38.640 Kč
70,00

15

Rozšíření a obnova
včelích úlů na
stanovišti Bratříkov
105 – II. etapa

Oddělek - ks - 2

14.258 Kč
69,71

16

Modernizace včelnice

Nástavkový úl - ks 10

24.000 Kč
68,57

17

Výměna úlů modernizace provozu

Nástavkový úl - ks - 4

14.000 Kč
70,00

18

Rozšíření chovu včel
ve Víchové

Nástavkový úl - ks 10; plemenáč - ks - 5

29.180 Kč
70,00

8

Český včelařský
institut z.ú.

9

Danny Kořínek,
FOP

06025951,
Budovcova 938/7,
460 01 Liberec

88156711,
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70,00

9.203 Kč
70,00
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Včelín Maxov

Včelín - m2 - 16

40.000 Kč
28,36

Chov oddělků

Plemenáč - ks - 50;
krmítko - ks - 50

40.000 Kč
68,97

21

8.3. Podpora včelaření

Oprava včelínu - ks - 2

40.000 Kč
23,61

22

Podpora včelařství v
obci Druzcov

Nástavkový úl - ks - 4;
včelstvo - ks - 4

19.102 Kč
70,00

23

Ozdravění chovu včel

Varroa dno - ks - 13;
včelí matka - ks - 13

24

Pořízení nových úlů a
základních včelařských Úl - ks - 6
pomůcek

25

Nákup 10 ks včelích
oddělků a 5 ks včelích
matek

Oddělek - ks - 10;
včelí matka - ks - 5

26

Založení včelařského
chovu - Rohliny

Nástavkový úl - ks - 4;
oddělek - ks - 4

23.789 Kč
70,00

27

Zřízení včelstev v obci
Horní Libchava

Úl - ks - 4; oddělek ks - 4

19.732 Kč
70,00

28

Podpora začínajících
včelařů

Úl - ks - 4; oddělek ks - 4

17.364 Kč
70,00

29

Zřízení nové včelnice

Úl - ks - 20; oddělek ks - 14; včelí matka ks - 5

40.000 Kč
49,70

30

Podpora včelařství

Úl - ks - 4; sklad na
vybavení - ks - 1

21.602 Kč
70,00

19

20

Ing. Tomáš
Moravec, FOP

02173808,

33

8.337 Kč
67,58

18.200 Kč
70,00

8.680 Kč
48,22
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Založení chovu včel v
Krásné Studánce lokalita Slovákov

Úl - ks - 6; oddělek ks - 6; podstavec pod 3
úly - ks - 2

36.000 Kč
67,47

32

Rozšíření včelstev v
Luhově a obnova
včelařského zařízení

Úl - ks - 6; úlová váha
- ks - 1; včelí matka ks - 5

28.359 Kč
70,00

33

Pokračování a zlepšení
Úl - ks - 3
chovu včelstev

34

Úly v Podještědí

Oddělek - ks - 4;
plemenáč - ks - 1

35

Včely pro Františkov

Úl - ks - 3; oddělek ks - 3; stojan pod úly ks - 1

13.700 Kč
69,40

36

Podpora včelařství začínající včelař David Lupoměský

Nástavkový úl - ks - 6;
oddělek - ks - 6

30.800 Kč
70,00

37

Nástavkový úl - ks - 6;
Vybavení a zázemí pro
včelín - ks - 1;
mladého včelaře
včelstvo - ks - 3

37.111 Kč
62,32

38

Včelařství Marek

39

Rozšíření a zkvalitnění Úl - ks - 2; ometač
chovu včel - Mikule V. včel - ks - 1

12.390 Kč
70,00

40

Rozšíření a zkvalitnění
chovu včelstev na
stávající a nové
včelnici v obci Bílý
Potok

Úl - ks - 8; včelí matka
- ks - 7; oddělek - ks 4; vozík na převážení
úlů - ks - 1

31.884 Kč
49,90

41

Včely pro zítřek

Nástavkový úl - ks - 8;
oddělek - ks - 8;
zázemí pro včelnici ks - 1

40.000 Kč
65,65

42

Výstavba včelína a
nákup ochranných
včelařských pomůcek

Včelín - ks - 1; úl - ks 10

26.600 Kč
70,00

34

Nástavkový úl - ks 11; oddělek - ks - 10

13.480 Kč
67,40

8.323 Kč
70,00

40.000 Kč
66,92
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Založení včelstva

Úl - ks - 2; oddělek ks - 2

13.935 Kč
69,90

44

Zavčelení časti obce
Proseč pod Ještědem Oučín

Úl - ks - 3; oddělek ks - 3; plemenáč - ks 3

19.989 Kč
70,00

45

Začínající včelař na
Rašovce

Úl - ks - 6; oddělek ks - 4

26.063 Kč
70,00

46

Nové včelí
společenství na
Chloumku u Turnova

Úl - ks - 3; oddělek ks - 3

11.224 Kč
70,00

47

Přístřešek pro úly - ks
Rozšíření a zkvalitnění
- 1; úl - ks -2; oddělek
chovu
- ks - 2

20.982 Kč
70,00

48

Včelstvo Křečovice

Úl - ks - 5; oddělek ks - 5; včelí matka - ks
-5

20.184 Kč
70,00

49

Začínající včelař v
Dražejově

Úl - ks - 5; oddělek ks - 5

14.336 Kč
70,00

50

Střecha nad úly

Zastřešení 10 úlů - ks 1

28.000 Kč
70,00

51

Rozšíření a stabilizace
chovu včel, zlepšení
opylovací služby na
stanovišti v
katastrálním území
obce Bezděz

Úl - ks - 3

11.529 Kč
70,00

52

Dostavba včelínu a
rozšíření chovu včel

Dostavba včelínu - m2
- 12; úl - ks - 3

10.000 Kč
66,98

53

Zajištění opylovací
služby ve Františkově
a v Semilech

Oprava včelínu - ks 1; varroa dno - ks - 30;
včelí matka - ks -15

40.000 Kč
47,43

54

Šimonovické včelky

Úl plastový - ks - 4;
oddělek - ks - 4

23.327 Kč
70,00

55

Ozdravění chovu včel

Varroa dno - ks - 17;
včelí matka - ks - 17

10.500 Kč
65,08
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56

Moje malá včelnice

Úl - ks - 10; včelstvo ks - 10

17.000 Kč
36,96

57

Včela přítel člověka

Úl - ks - 11; oddělek ks - 11

39.850 Kč
69,91

58

Podpora včelařství

Úl - ks - 3

12.600 Kč
70,00

59

Založení chovu včel Brniště

Nástavkový úl - ks - 4;
stojan na 2 úly - ks - 2;
oddělek - ks - 4; včelí
matka - ks - 4

22.493 Kč
70,00

60

Stanoviště včelstev Kozly

Nástavkový úl - ks 20

39.910 Kč
70,00

61

Včely Babylon

Nástavkový úl - ks - 3;
oddělek - ks - 3

14.980 Kč
70,00

62

Včelí matky

Výroba nástavků - ks 50; odchovna - ks - 1;
oplodňáček mini - ks 10; chovná sada - ks 1; včelí matka - ks - 2

24.380 Kč
70,00

63

Nástavkový úl - ks - 6;
Bezpečný a zdravý úl střešní krytina - m2 bezpečný a zdravý med
35

24.200 Kč
70,00

64

Založení chovu včel

Úl - ks - 10; včelstvo ks - 10

32.001 Kč
70,00

65

Nákup
polystyrenových úlů a
modernizace
včelařského provozu

Úl - ks - 3

66

Dotace pro začínající
včelaře

Plastový úl - ks - 7

67

Rozšíření a zkvalitnění
chovu včel ve Čtveříně Úl - ks - 6; oddělek včetně výměny starých ks - 6
úlů za nové

36

8.965 Kč
70,00

26.110 Kč
70,00

27.621 Kč
70,00

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

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

č.

FON - fyzická
osoba
nepodnikající
FOP - fyzická
osoba podnikající

Datum narození (IČ)
/ adresa (sídlo)
žadatele

Název / účel projektu

Závazné výstupy
projektu

Dotace
do výše

1

Rozšíření včelařského
stanoviště v
zahrádkářské kolonii
Winterova Liberec

Nástavkový úl - ks - 6;
kotel na parafínování a
dezinfekci - ks - 1; stojan
pod úly - ks - 3; včelí
matka - ks - 2; včelstvo ks - 4

0 Kč

2

Výstavba včelína se
zázemím

Včelín se zázemím - ks - 1

0 Kč

3

Rozšíření včelstva v
Bílém Kostele nad
Nisou

Úl - ks - 10; včelstvo - ks 10

0 Kč

4

Podpora včelaření

Úl - ks - 10; včelstvo - ks 10

0 Kč

5

Obnova stávajících
včelstev a včelařského
vybavení

Plastová mezistěna - ks 400; včelí matka - ks - 5

0 Kč

6

Podpora začínajícího
včelaře

Úl s varoadnem - ks - 10;
oddělek - ks - 10

0 Kč

3) o neposkytnutí účelové dotace níže uvedenému žadateli na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství, která
byla v souladu s administrativními podmínkami, ale žadatel se vzdal dotace
Název žadatele
/ právní statut
č.

1

Datum narození
Název projektu / Závazné výstupy projektu
(IČ) / adresa (sídlo)
účel
FON - fyzická
žadatele
osoba
nepodnikající

Důvod odstoupení

Obnova starých úlů Úl - ks - 4; oplodňáček - ks Dne 29. 6. 2018
po dědovi za nové - 1
oznámila, že ruší
žádost o dotaci.

4) o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora včelařství, které
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byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly tak způsobilé pro další
hodnocení

č.

Název žadatele
/ právní statut
Datum narození
FON - fyzická
(IČ) / adresa
osoba
(sídlo) žadatele
nepodnikající
FOP - fyzická
osoba podnikající

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

Odůvodnění

1

Zřízení včelařského
stanoviště

Nedoručena
Nástavkový úl - ks
elektronické verze
- 5; oddělek - ks - 5
žádosti.

2

8.3. Podpora
včelařství

Úl - ks - 45

Nedoručeno všech 5
povinných příloh
žádosti.

Nové bydlo včelky
Máji

Úl - ks - 15;
oddělek - ks - 12;
zvedák úlů - ks - 1

Nedoručena
elektronická verze
žádosti.

4

Výstavba včelína

Včelín - ks - 1

Nedoručena
elektronická verze
žádosti.

5

Nákup úlů, nákup
včelích matek a
výstavba včelína

Úl - ks - 5, včelí
matka - ks - 10

Nedoručeny 2 povinné
přílohy žádosti čestné prohlášení de
minimis a doklad o
zřízení účtu.

Včely ve Vesci

Nástavkový úl - ks
- 3; oddělek a včelí
matka - ks - 3

Nedoručena povinná
příloha žádosti doklad o zřízení
bankovního účtu.

Včelstvo - ks - 20

Nedoručena tištěná
verze žádosti včetně
všech povinných
příloh. Požadavek
převyšuje horní limit
dotace.

Úl - ks - 4

Nedoručena povinná
příloha žádosti prohlášení o
metodickém vedení
zkušeným včelařem
(dosud nevlastnila
žádná včelstva, pouze
pomáhala jiným
včelařům).

3

Dana Libenská,
FOP

6261101407,

72695749,
6

7

8

Jan Rejsek, FOP

Založení včelstev na
PPČ 196/1 k.ú
Mařeničky

Založení nového
stanoviště včelstev v
obci Jestřebí
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9

Oprava zastřešení
včelína

Plechová střecha m2 - 100

Nedostatečná výše
ostatních zdrojů
projektu. Nedoručeny
povinné přílohy
žádosti - textová část
včetně položkového
rozpočtu a doklad o
zřízení účtu.

Nástavkový úl - ks
-8

Nedoručena
elektronická verze
žádosti. Nedoručena
povinná příloha
žádosti - čestné
prohlášení de
minimis.

10

Výměna starých úlů
za nové

11

Zřízení včelína na
pozemku Jistebsko 6

Úl - ks - 6

Nedoručena tištěná
verze žádosti včetně
všech povinných
příloh žádosti.

12

Opylení planě
rostoucích rostlin v
horském pásmu
Velký Vápenný

Nástavkový úl - ks
-5

Nedoručena tištěná
verze žádosti včetně
všech povinných
příloh žádosti.

13

Včely Krásná

Včelstvo - ks - 6

Nedoručena povinná
příloha žádosti doklad o zřízení
bankovního účtu.
Položkový rozpočet
doložen zcela
nedostatečně.

14

Včelín Alenka

Včelín - ks - 1;
prostor pro úly - ks
- 26

Nedoručena
elektronická verze
žádosti.

15

Pořízení včel a
vybavení pro
začínajícího včelaře

Nedoručeny 2 povinné
přílohy žádosti Úl - ks - 4; oddělek
čestné prohlášení de
- ks - 4
minimis a doklad o
zřízení účtu.

Oprava pracovny a
obnova chovu včel

Nástavkový úl - ks
- 9; oprava
pracovny a
skladovacího
prostoru pro souše
- ks - 1

16

Nedoručena
elektronická verze
žádosti.

a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 31. 10. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
39
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účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 k podpisu,
3.

Termín: 31. 01. 2019
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 31. 10. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

35

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Záměr spolufinancování projektu „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaném historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“ formou poskytnutí dotace Ing. Vlastimilu Ladýřovi – LADEO
Předkladatel Jiří Löffelmann
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Podotkl, že finanční výbor o tomto bodu jednal a podpořil ho. Jedná se o poměrně vysokou
částku, když se porovná s jinými částkami, kterými Liberecký kraj podporuje své aktivity.
Proto byly také panu Ing. Ladýřovi kladeny různé otázky typu, proč do toho chce tolik
investovat apod. Je potřeba vyčistit kus území, který byl historicky poničen máčením pražců
apod. Doporučuje dát do smlouvy dodatek, kdyby v rámci územního plánu došlo k výměně
pozemků, které by mohly být investičně zajímavé, kdyby chtěl Liberecký kraj část té dotace
vrátit. Jinak je to cesta správným směrem. Poděkoval odboru životního prostředí, že přizvali
pány na jednání finanční výboru.
Martin Půta
Podotkl, že uvažování finančního výboru je podobné jako rady. Podmínka, že v případě
změny územního plánu tam bude kraj participovat je spíše určena dalšímu jednání. Nyní
je schvalován záměr, protože toto stanovisko je potřeba pro tu žádost, která se bude podávat
na ministerstvo životního prostředí. Když bude schválena, tak se kraji vrátí a po soutěži bude
jasná částka. Myslí si, že není nutné dávat to do usnesení, je to něco, co se projedná v rámci
pondělní porady s panem radním Löffelmannem. Kraj čeká jednání o podílu, protože na radě
zaznělo, že ten největší, kdo by to měl platit, je vlastník. Ten by měl zaplatit alespoň 50%.
Bez tohoto projektu celkové náklady na tu sanaci, které jsou větší než 100 milionové,
se projekt neuskuteční a bude jen otázkou času, kdy budou napadeny podzemní zdroje pitné
vody. Původce té ekologické havárie neexistuje a vzhledem k rozloze obce Provodín je kraj
nejspíše jediný, kdo může v této situaci pomoci.
Jedná se o velkou částku, ale v budoucnu se možná objeví další takto rozsáhlé problémy.
Nyní např. probíhá analýza rizik na nádraží Jeseném nebo problematika novoborské továrny.
Ing. Jitka Volfová
Potvrdila, že se o tom diskutovalo na radě. Vyvstala také otázka, jestli kupní cena nebyla
ponížena tím, že jsou pozemky zatíženy ekologickou zátěží. Proto kraj trval na tom, aby byla
kupní cena doplněna do materiálu. Pozemky, které v této souvislosti byly kupovány, už byly
zastavěné plochy průmyslovými objekty. Domnívá se, že cena odpovídá realitě.

40

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

==================================================================
Martin Půta
Doplnil, že pan radní Löffelmann dostane za úkol vyřešit ve smlouvě závazek týkající
se vlastníka a případné budoucí změny územního plánu v té lokalitě, která by významně
změnila ceny pozemků. A participaci kraje na takové úpravě. Dále to bude podrobeno diskuzi
na výborech.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 366/18/ZK
Záměr spolufinancování projektu „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaném historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“ formou poskytnutí dotace Ing. Vlastimilu Ladýřovi – LADEO
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se záměrem spolufinancování projektu „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká
Lípa - jih“ z rozpočtu Libereckého kraje formou poskytnutí účelové investiční dotace v letech
2019–2022 do celkové maximální výše 7.168.321,50 Kč, s rozložením v roce 2019 do výše
2.867.328,60 Kč, v roce 2020 do výše 1.433.664,30 Kč, v roce 2021 do výše
1.433.664,30 Kč, v roce 2022 do výše 1.433.664,30 Kč, Ing. Vlastimilu Ladýřovi – LADEO
se sídlem Srní u České Lípy 10, 471 67 Provodín, IČ 44378653 v případě, že na projekt bude
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, v případě schválení záměru
a) zajistit předložení změny rozpočtu – rozpočtové opatření, kterou se vyčlení finanční
prostředky na financování projektu v roce 2019 k projednání orgánům kraje,
Termín: 31. 12. 2018
b) zajistit předložení závazku spolufinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje
na období 2020–2022, včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy o poskytnutí
dotace k projednání orgánům kraje, stanoviska Severočeské vodárenské společnosti,
a.s. k jejímu možnému kofinancování vlastního podílu žadatele a stanoviska žadatele
Ing. Vlastimila Ladýře – LADEO k navýšení financování vlastního podílu
na min. 50 % ze způsobilých výdajů projektu.
Termín: 30. 06. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Závazek spolufinancování projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Informovala, že výbor projednal body č. 24, 25, 26, 38, 36 c), 36 g), a doporučil
je ke schválení.
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Jan Dvořák
Zahlásil případný střet zájmů.
Marek Pieter
Poděkoval zastupitelům města Zákupy a především panu starostovi, který pomohl tento
projekt dokončit a připravit podání žádosti. Takto velké projekty bez pomoci starostů
a místních samospráv se velice těžko uskutečňují.
Martin Půta
Podotkl, že je to poprvé, kdy pozemek změnil vlastnictví bez 100% vůle vlastníka vzhledem
k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Podotkl, že výbor doporučil schválit zastupitelstvu všechny body z rezortu dopravy. Jedná
se o body č. 24, 34, 35, 38 a 42.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 367/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Severozápadní obchvat
města Zákupy“ Libereckým krajem do výše 20.670.000 Kč a jeho rozložení v letech
2018 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
42.930.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2020
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Navýšení závazku spolufinancování projektu “Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že tento bod byl projednán výborem a výbor doporučuje zastupitelstvu
ho schválit.
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Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Kvitoval informaci pana Otty, že rada kraje uložila projektovým manažerům, aby zkoumali
dvě varianty těchto projektů, a to v rámci dotačních příležitostí a v rámci normálního
finančního běhu. A výsledek považuje za vítězství.
Martin Půta
Podotkl, že tohle je možnost, jak ty objekty dostat do stavu, aby se rekonstruovaly.
Ing. Radka Loučková Kotasová
Reagovala na pana Hockeho, že je to tak, že se rada kraje snaží zvažovat jednotlivé stavby
a jejich zateplení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 368/18/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu “Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ z původní částky 12.735.812 Kč
na novou částku do výše 17.371.916 Kč a jeho rozložení v letech 2017–2020
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. 2020
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea
v Liberci – 2. etapa“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Uvedla, že výbor tento bod projednával podrobně a považuje rozšíření rozsahu prací
za potřebné a podporuje usnesení.
Martin Půta
Rada si uvědomuje, že podobné navyšování závazku není komfortní. Dále připomněl
souvislosti. V roce 2016 byl kraj před rozhodnutím, zda využít finanční prostředky z IROPu
v rámci výzvy, která byla k dispozici na modernizaci muzea. Dále byly doplňovány další
věci, které bylo potřeba zajistit. Byl krátký čas na přípravu projektu. Na radě kraje padly dvě
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věci, že je potřeba řešit projekty, které je potřeba realizovat dříve, než se vyhlašují výzvy,
a za druhé, že se budou projektanti vybírat z nějakého seznamu projektantů, o kterých je kraj
přesvědčen, že jsou kvalitní. A to i přesto, že to bude znamenat zaplacení více peněz,
ale ověřenému projektantovi.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 369/18/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Modernizace Severočeského muzea
v Liberci – 2. etapa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace
Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ z 30.006.317 Kč na novou částku do výše
45.504.902 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020
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. 05. 2025
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

35

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Chotyně – OLP/4466/2018
Předkladatel Jiří Löffelmann
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 370/18/ZK
Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova
– obec Chotyně – OLP/4466/2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Chotyně, se sídlem č.p. 163, 463 34 Chotyně, IČO 00672033,
o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce
Chotyně“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení
ve středu obce Chotyně“ z 30. 11. 2018 na 30. 9. 2019, a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019 na 19. 11. 2019,
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schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4466/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Chotyně se sídlem č.p. 163, 463 34 Chotyně,
IČO 00672033, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu
a závěrečného vyúčtování, projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve středu obce
Chotyně“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

35

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obec Prysk, obec Levínská Olešnice a MR Jizera
Předkladatel Jiří Löffelmann
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 371/18/ZK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Prysk, obec Levínská Olešnice a MR Jizera
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost obce Prysk o změnu v projektu „Rekonstrukce komunikací v obci Prysk“,
b) žádost obce Levínská Olešnice o změnu v projektu „Oprava střechy kulturního domu
v Levínské Olešnici“,
c) žádost MIKROREGIONU JIZERA o změnu v projektu „Zvyšování kvality života v MR
JIZERA“,
mění
a) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu
„Rekonstrukce komunikací v obci Prysk“ příjemce obec Prysk, Dolní Prysk č.p.17,
471 15 Prysk, IČ 00525197, z původního termínu realizace 31. 5. 2018–31. 12. 2018
na nový termín realizace 31. 5. 2018–30. 9. 2019,
b) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu „Oprava
střechy kulturního domu v Levínské Olešnici“ příjemce obec Levínská Olešnice, č.p.94,
514 01 Levínská Olešnice, IČ 00854662, z původního termínu realizace 7. 5. 2018–
28. 9. 2018 na nový termín realizace 7. 5. 2018–30. 6. 2019,
c) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části parametry projektu „Zvyšování
kvality života v MR JIZERA“ příjemce MIKROREGION JIZERA, č.p.195, 463 46
Příšovice, IČ 70226342 takto
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Název parametru

Měrná
jednotka

Schválená
hodnota
parametru
436
415

Hodnota
parametru po
změně
436
167

Oprava střechy OÚ m2
Oprava místní
m2
komunikace
Oprava chodníku
m2
145
189
Rekonstrukce
m2
98
94
chodníku
Rekonstrukce
m
18,8
18,8
hřbitovní zdi
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemců dotací obec Prysk, obec Levínská Olešnice
a MR JIZERA o změnách v projektech.
Termín: 30. 09. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Zřízení Speciálně pedagogického centra Libereckého kraje, příspěvková organizace
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že body č. 29, 30, 31, 32 a 33, výbor projednal a doporučil je ke schválení.
U bodu č. 33 bude pozměňovací návrh. Potvrdil, že tímto bodem se odbor školství a výbor
několik měsíců intenzivně zabýval a dospěl k závěru, že je dobré tuto realizaci provést.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 372/18/ZK
Zřízení Speciálně pedagogického centra Libereckého kraje, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. zřízení Speciálně pedagogického centra Libereckého kraje, příspěvková organizace
s účinností od 1. 7. 2019 a úplné znění jeho zřizovací listiny,
2.

výmaz speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává
a) Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace,
b) Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace,
c) Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
d) Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace,
e)

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
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příspěvková organizace
s účinností od 1. 7. 2019,
3. úplné znění zřizovací listiny
a)

Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace,
b) Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
c) Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
d) Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace
s účinností od 1. 7. 2019,
4. změnu názvu Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra,
Semily, příspěvková organizace na Pedagogicko-psychologická poradna, Semily,
příspěvková organizace a úplné znění zřizovací listiny s účinností od 1. 7. 2019
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovacích listin
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 31. 10. 2018
b) předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o zápis Speciálně
pedagogického centra Libereckého kraje, příspěvková organizace do rejstříku škol
a školských zařízení a žádosti o změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec,
příspěvková organizace, Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického
centra, Semily, příspěvková organizace, Základní školy a Mateřské školy při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

Na jednání nebyl přítomen Martin Půta.
30. Změna zápisu Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460,
příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Nechtěl zpochybňovat ambice nemocnice v Jilemnici, aby zde byl obor zdravotní sestry.
Problém je spíše ve formě. V případě obdobného případu České Lípy se šlo cestou
detašovaného pracoviště Střední zdravotnické školy v Liberci. Tady se tak nečiní a vytváří se
samostatná zdravotní škola spolu s gymnáziem. Poděkoval odboru školství, že na stůl dodal
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průzkum trhu o dětech, které mají zájem o studium na této škole. Materiál je ale hodně
rozporuplný. Opírá se o průzkum ve školách, kde říká, že v těchto školách se nabere 47 dětí
do oboru praktická sestra, ale jiné školy, které uvedly, že jejich děti tam chodit budou, jako
Železný Brod nebo Tanvald, tak jejich děti tam chodit nebudou kvůli dopravní dostupnosti
Jilemnice. Zdá se mu to komplikované a zdrží se hlasování. Kdyby to bylo detašované
pracoviště v Liberci, tak by souhlasil.
MUDr. Přemysl Sobotka
S tímto projektem souhlasí, protože se do východního výběžku dostane další škola, a studenti
se hlásí tam, kde mají šanci. Pokud mají dojíždět, tak se šance zmenšuje. Nechce
zpochybňovat průzkumy, které proběhly. Pevně věří, že škola bude přijímat děti z východní
části Libereckého kraje, ale i Královehradeckého kraje. Zdravotnictví se potýká
s nedostatkem zaměstnanců, a pokud by se odtud dokázalo získat alespoň 50%, tak je to velký
úspěch.
Ing. Michal Kříž
Je podle něj důležité, aby se řeklo, kam celá ta koncepce školství směřuje, protože tu vzniká
další škola. Nemá odborné učitele, ale příští rok je bude hledat. Očekával jinou analýzu, jako
kolik bylo poptávek po zdravotní sestře, protože do České Lípy se přihlásilo 26 žáků a Česká
Lípa je větší než Jilemnice. A obává se, aby se ten obor v Jilemnici vůbec otevřel.
Ing. Jitka Volfová
Myslí si, že to není jen „plácnutí do vody“, protože se o tom diskutovalo a argumenty jsou
pádné. A není vhodné shánět odborníky dopředu, když není jisté, zda zastupitelstvo tento
záměr odsouhlasí.
Petr Tulpa
Upřesnil, že nová škola nevzniká, zůstává v kapacitách, jaké byly řečeny. Dále podotkl,
že bez podpory nemocnic v Jilemnici a Semilech není možné vybavit školu odbornými
pomůckami a odbornými učiteli. Oborníci budou oslovováni přímo v nemocnicích. Pokud jde
o všeobecně vzdělávací předměty, tak jiná škola než gymnázium nedá základ v chemii,
biologii, fyzice nebo matematice.
Podotkl, že rozumí argumentům pana starosty, ale rozhodně nejde o „plácnutí do vody“. Je to
probráno s řediteli i detašovanými pracovišti. S ředitelem se nakonec dohodli, že si to zařídí
vše sám s oběma školami. Objevuje se neustálý tlak na potřebu takového vzdělání a je to
dlouhodobý záměr.
Bc. Lena Mlejnková
Doplnila, že je toto Zastupitelstvo Libereckého kraje a nyní se jedná o školství
a zdravotnictví. Obecně je obrovský nedostatek zdravotního personálu. Jilemnická nemocnice
je schopná poskytnout v rámci výuky všechny obory, které je třeba pro vzdělání zdravotních
sester. Kompletní výuku – dialýzu, lůžkovny, gynekologie atd. Dále žádost vznikla
na základě analýzy, protože selským rozumem lidi nerozlišují, kde končí Liberecký kraj,
tzn., že pacient jede do Jičína nebo do Hradce Králové, a dopravní dostupnost byla také
součástí analýzy a řešilo se, že nejvíce dojezdnosti bude z Vrchlabí, Podhůří, Tanvaldu a směr
z druhé strany Libereckého kraje. Důležitá byla spádovost. Je to podpora páteřní sítě
nemocnic. Všechny instituce se postavily za tento materiál. Požádala o podporu zřízení této
školy.
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Ing. Michal Kříž
Podotkl, že o tom, o čem mluvil pan radní a paní starostka, není v materiálu ani slovo. Není
tam napsáno, odkud se ty děti budou brát. Materiál byl neúplný a je logické, že se na to nyní
ptá.
Martin Půta
Byl by rád, kdyby se takováto debata otevřela již na zasedání předsedů klubů. Informaci
o tom, že se materiál zdá být klubu SLK nedostatečný, získal ve čtvrtek od pana zastupitele
Hockeho a paní zastupitelky Maierové. Následně požádal telefonicky pana Křečka, aby
se s nimi spojil. Pokud by věděl už na jednání předsedů, že je materiál problematický, tak
by to zařídil, ale dozvěděl až dnes před jednání zastupitelstva, že je problematický i pro klub
ANO 2011.
Petr Tulpa
Upozornil, že nikdo nikdy nemůže vědět, odkud se děti budou hlásit. Do Jablonce se může
hlásit i někdo z Olomouce. Školský výbor problematiku probral a rozebíral problematiku, jak
je to se zázemím. Nechce házet vinu na ty, kdo na výboru byly nebo ne, ale nejspíš stálo
za to tam o tom mluvit. Rozbor jilemnické nemocnice je daný déle než měsíc, možná se mohl
dát už dříve než až na školský výbor. Ale argumenty pana zastupitele nebere.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Sdělení typu, že se něco nedokáže odhadnout nebo se to neví, na tuto půdu nepatří.
Odhadovat se může, statistiky jsou jasné. Celý problém byl výboru předložen za situace, kdy
už o tom, že bude fungovat střední zdravotnická škola v Jilemnici, rozhodla Rada
Libereckého kraje a výbor byl v podstatě de iure pouze požádán o to, aby předložil
zastupitelstvu, že schválil zřizovací listinu a změnu názvu celé instituce. Odborně
se na výboru s nějakým zásadním dopadem na tuto situaci nediskutovalo a mrzí ho, že tento
problém, než byl předán radě kraje, nebyl diskutován na výboru. Ale je si vědom toho,
že výbor není poradní orgán rady. Avšak pokud se pro příště chtějí vyhnout takovéto situaci,
tak by měly být tyto problémy probrány s odborným orgánem kraje. Výbor ale nyní
schvaloval jen změnu názvu a zřizovací listinu, a ne to, co se tam ve skutečnosti bude dít.
Martin Půta
Materiál podpoří, protože na českolipském případu je vidět, že zájem o obor je. Zároveň
situace ve zdravotnictví je kritická. Nyní je možnost přejít u zdravotní sestry na 4+1. V České
Lípě se ukázalo, že zájem o obory je. Chce nabídnout žákyním a studentkám studovat
na zdravotní sestru, i když zájem bude pětiletý. A čekat další rok znamená, že se přijde třeba
o 20 sester. Chápe, že Liberecký kraj je malý a toto se může dotknout jiných škol. Včera byl
na celostátní tripartitě, kde se vedla dvouhodinová debata o nedostatku sester, a vznikl
požadavek na kraje, aby zřídily další střední školy. Chápe pana Gambu, že to mohlo být
projednáno dřív. Myslí si ale, že pokud se hlasování posune, tak se poměr sil stejně nezmění.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 373/18/ZK
Změna zápisu Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460,
příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu názvu Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460,
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příspěvková organizace, na Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická
škola, Jilemnice, příspěvková organizace, a to k 1. 9. 2019,
b) úplné znění zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Střední zdravotnické
školy, Jilemnice, příspěvková organizace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 31. 10. 2018
b) předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy žádost o změnu zápisu Gymnázia
a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace v rejstříku
škol a školských zařízení.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

23

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

12

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z. s. – prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 374/18/ZK
Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z. s. – prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (předložení závěrečného
vyúčtování po termínu) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z. s., IČO 02091470, se sídlem Na Bojišti
759/15, 460 07 Liberec III, ve výši 1.574 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: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

50

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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32. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 286/18 – 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
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
Potvrdil, že se jedná o rozhodnutí výboru mimo jednoho bodu a přečetl usnesení výboru.
Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 286/18 navrhuje změnu usnesení
Rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 100.000 Kč
Hokejovému klubu Lomnice nad Popelkou, z.s., na projekt generální oprava hoblovacího
agregátu rolby Zamboni 520 (na úpravu ledové plochy).
A v souvislosti s tím schválit u rozpočtového opatření úpravu ukazatele kapitoly 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, na celkovou výši 550.000 Kč
zahrnující snížení ukazatele 04806400000 nespecifikovaná rezerva – podpora reprezentace
LK o částku 350.000 Kč.
Návrh byl předán předsedovi návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
Potvrdil, že návrh na změnu usnesení obdržel. Dále podotkl, že pokud naposledy výbor
školství podpořil většinou svých hlasů, aby ukazatel nespecifikované rezerva podpora
reprezentace Libereckého kraje bylo dáno 120.000 Kč na šachovou Corridu, kdy šlo skutečně
o reprezentaci kraje i města, tak to schváleno nebylo, a ze stejné kapitoly jde potom
100.000 Kč na opravu rolby. Nerozumí tomu, proč se to poté jmenuje nespecifikovaná
rezerva na podporu reprezentace.
Petr Tulpa
Podotkl, že si návrh pana předsedy výboru sportu neosvojuje, protože není systematický,
i když potřeby chápe. Požádal o hlasování o protinávrhu. V rámci dotačního fondu, který
je na tzv. podporu činnosti, lze požádat i o tyto prostředky, ale vzhledem k tomu, že se množí
zájem o podobné motorizované prostředky od aut, přes sekačky, až po rolby, tak se zvažuje
zařazení nového programu anebo součásti stávajícího programu právě na tyto motorové
prostředky. Nyní se musí zachovat jako pan Dvořák. Na sportovním výboru bohužel nebyl,
ale musí se zachovat principiálně, protože to vychází mimo koncepci. Souhlasí s tím,
že nespecifikovaná rezerva je těžce uchopitelný pojem, ale kraj ho má nepsanými pravidly
definován – mistrovství České republiky a výše, jsou to záležitosti zcela mimořádného typu.
Tato nespecifikovaná rezerva musí odpovídat tomu, co plní program rozvoje sportu.
Hlasování o návrhu usnesení – protinávrh
HLASOVÁNÍ Č.: 32 PRO: 3
PROTI: 13

ZDRŽEL SE:

51

15

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: nebyl přijat
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 375/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 286/18 – 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. 286/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917
04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 450.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04806460000 Organizace sportovního prostřední o 50.000 Kč,
b) snížení ukazatele 04806400000 Nespecifikovaná rezerva – Podpora reprezentace LK
o částku 250.000 Kč,
c) snížení ukazatele 04806450000 Individuální podpora sportu o částku 150.000 Kč,
d) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 450.000 Kč, z toho
Číslo akce

Výše v
Kč

Název akce

480696000
TJ Dukla Liberec z.s. - Mistrovství ČR na kolečkových lyžích
0
480695000
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. - Celostátní turnaje mládeže
0
480694000 Český krkonošský spolek SKI Jilemnice - 25.ročník Velké ceny
0
Jilemnice
480693000
Sokolská župa Jizerská - Celoroční činnost župy Jizerské
0
480691000
Singltrek pod Smrkem o.p.s. - Správa a údržba singltrekových stezek
0
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Žadatel

TJ Dukla
Liberec z.s.

IČO

Se sídlem

Název
projektu

Mistrovství
Jeronýmov
0048242
ČR na
a 522,
1
kolečkových
Liberec 7
lyžích

Sportovní klub
Bezová
4674566
stolního tenisu
359/8,
1
Liberec, z.s.
Liberec

Celostátní
turnaje
mládeže
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100.000
70.000
80.000
50.000
150.000

Parametr
Nákla
projektu:
De
Dotace
dy
název/měrná
minim do výše
celkem
jednotka/hodn
is
v Kč
v Kč
ota
ZÁVODY
250.00
MČR/počet/20 0

Ano

100.000

Počet aktivních
sportovců/aktiv 147.10
ní
0
sportovci/600

Ne

70.000
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Český
krkonošský
spolek SKI
Jilemnice

2.

Jana
1504544 Buchara
7
985,
Jilemnice

25. ročník
Velké ceny
Jilemnice

počet aktivních
sportovců/aktiv
ní
250.00
sportovci/počet 0
startujících 450

Ano

80.000

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Název žadatele

IČO

Lyžařský sportovní klub Lomnice
nad Popelkou, z.s.

Název projektu

15043053 Vybavení posilovny

Požadovaná
dotace v Kč
400.000

Generální oprava hoblovacího
200.000
Hokejový klub Lomnice nad
15045404 agregátu rolby Zamboni 520
Popelkou, z.s.
schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
Individuální dotace 2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Podotkl, že by byl rád, kdyby pan náměstek a pan předseda s ušetřenými prostředky naložili
systémově. Přemýšlí, zda nemá kraj jako legislativní návrh Libereckého kraje upravit zákon
č. 250 o rozpočtových pravidlech tak, že nejsou možné individuální žádosti. Protože když
někdo pošle individuální žádost, tak se s ní kraj musí nějak vypořádat. A je rád, že se
dodržuje, že pokud se má něco podpořit ve sportu, tak to musí mít nějaká pravidla. Obává se,
že roleb a jiných prostředků, které je potřeba opravit, je mnohem víc.
33. Rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Jedná se o završení ročního procesu. Zastupitelstvo přijalo usnesení, že má být program
dopracován do 30. 9. 2018. Výbor má ale trochu jiný názor, než který byl původně předložen,
tudíž předkládá pozměňovací návrh. Podstata věci tkví v tom, že by měli být podporováni
všichni studenti a ne jen ti z těch škol, které zřizuje Liberecký kraj.

53

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 9. 2018

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání o obor kategorie H – Ošetřovatel,
2. rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání zařazením škol jiných zřizovatelů,
3.

Stipendijní řád Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání s platností od 1. 9. 2019
Návrh byl předán předsedovi návrhové komise.
Petr Tulpa
Doplnil, že v první části zůstává zřizovaných Libereckým kraje. Pozměňovací návrh si jinak
osvojuje. Dále má od zastupitelstva úkol opravit a zjednodušit pravidla pro přidělování
stipendijních financí.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
Potvrdil, že obdržel návrh na změnu usnesení. Je rád, že školský výbor přijal jeho návrh,
protože pro obyvatele Libereckého kraje je jedno, jestli jim řezníka nebo čalouníka
vyprodukuje zřizovatel Libereckého kraje nebo soukromý zřizovatel nebo církevní zřizovatel.
Martin Půta
Doplnil, že by byl rád, že pokud bude kraj podporovat soukromé školy, tak aby na všechny
typy středních škol byly stejné přijímací zkoušky.
Hlasování o návrhu usnesení – neplatné
HLASOVÁNÍ Č.: 34 PRO: 31
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Nepochopil, o čem se hlasuje, tudíž požádal o přečtení návrhu a nové hlasování.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
Přečetl pozměňovací návrh.
Martin Půta
Vyhlásil nové hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 376/18/ZK
Rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání o obor kategorie H – Ošetřovatel,
2.

rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání zařazením škol jiných zřizovatelů,
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3.

Stipendijní řád Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání s platností od 1. 9. 2019
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 v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání
prostřednictvím internetových stránek Libereckého kraje a informačního a vzdělávacího
portálu EDULK.cz.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/18 – navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; příspěvek pro Město Hrádek
nad Nisou
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Josef Horinka
Zahlásil střet zájmů.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Výbor se zeptal, jaká je koncepce Výboru dopravy, jestli si takto mají žádat všichni
starostové z Libereckého kraje, a jestli má být ve městě jeden označník nebo je to podle
velikosti města.
Marek Pieter
Informoval, že rezort podporuje, aby tento systém byl na všech zastávkách příměstské
dopravy. Takže pokud město přijde s žádostí, tak bude individuálně posuzována
a vyhodnocena, což sníží náklady, kdyby to měl Liberecký kraj financovat sám.
Je to na aktivitě měst a obcí.
Martin Půta
Na radě kraje bylo řečeno, že všechny obce a města v Libereckém kraji byly osloveny a měly
možnost se přihlásit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 377/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/18 – navýšení příjmů a navýšení výdajů
v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; příspěvek pro Město Hrádek nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/18, kterým se
a) navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
125.000 Kč,
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b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „Zastávkový
informační systém v Hrádku nad Nisou“ ve výši 125.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zastávkový informační systém níže uvedenému
žadateli o dotaci na projekt ve výši 125.000 Kč
1.
Poř. číslo
00262854
IČ
Příjemce dotace/ Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad
Nisou
žadatel/sídlo
Název projektu

Zastávkový informační systém v Hrádku nad Nisou

Účel projektu

Zajištění informačního zařízení, které bude informovat cestující o
provozu hromadné dopravy v reálném čase, bude poskytovat
informace o aktuálních odjezdech všech spojů příslušné zastávky.

Název parametru
projektu

Zastávkový informační systém

Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové plánované
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

Ks
1
250.000
50
125.000
investice
10. 7. 2018–30. 11. 2018

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedeným podpořeným
městem a Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4746/2018 v rámci
podpory pořízení zastávkového informačního systému, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČ 00262854
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 10. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3934/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Město
Rokytnice nad Jizerou na projekt „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení
na Greenway Jizera“
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 378/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3934/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Město Rokytnice
nad Jizerou na projekt „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČ 00276057, ze dne 20. 8. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Přestavba lávky přes Jizeru, napojení
na Greenway Jizera“ ze dne 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021 a se změnou termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2020 na 19. 8. 2021, z důvodu vzniklé
nepředpokládané situaci, oprav dvou lávek přes Jizeru, což by znemožnilo přístup do místní
části Blansko,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3934/2018, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“ z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2021
a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2020 na 19. 8. 2021
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 30. 09. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3934/2018.
Termín: 30. 10. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:
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PROTI: 0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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36. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 8. 8. do 4. 9. 2018
b)
Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2017
c)
Ukončení projektu „Danube 4.0“ v průběhu přípravy
d)
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů
na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2018
e)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2018
f)
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
g)
Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova –
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. Října 2707,
příspěvková organizace“ v průběhu přípravy
h)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za období leden–červen 2018
i)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady kraje
j)
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2018
Předkladateli jsou členové rady kraje
Martin Půta provedl výčet písemných informací. Dále poděkoval předsedům klubů
za docházku na výborech, protože od jara se docházka zlepšila.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 379/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 8. 8. do 4. 9. 2018
b)
Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2017
c)
Ukončení projektu „Danube 4.0“ v průběhu přípravy
d)
Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů
na jednání výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2018
e)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2018
f)
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
g)
Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova –
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. Října 2707,
příspěvková organizace“ v průběhu přípravy
h)
Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje
za období leden–červen 2018
i)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady kraje
j)
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2018
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 8. 8. do 4. 9. 2018
b) Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok
2017
c) Ukončení projektu „Danube 4.0“ v průběhu přípravy
d) Výbory Zastupitelstva Libereckého kraje – přehled o účasti členů výborů na jednání
výborů Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2018
e) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2018
f)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
g) Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. Října 2707, příspěvková
organizace“ v průběhu přípravy
h) Přehled účasti členů ZK na jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje za období leden–
červen 2018
i) Přehled veřejných zakázek projednaných na 14. a 15. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady kraje
j) Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého
kraje za 1. pololetí roku 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (38.) Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 380/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/270 Doksy Dubá“ Libereckým krajem do výše 24.210.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016
až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
107.190.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2020
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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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

29

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (39.) Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
výborů
Předkladatel Ing. Miloš Tita
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
Přečetl návrh usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 381/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů výborů
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
Ing. Františka Peška (KSČM), z funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého
kraje,
a volí
1. Ing. Františka Peška (KSČM), členem Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
– nominace klubu KSČM,
2.

Pavlínu Novákovou Hrabálkovou (KSČM), členkou Výboru kontrolního Zastupitelstva
Libereckého kraje – nominace klubu KSČM,

HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

29

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (40.) Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje 2019
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Tlumočil poděkování Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s., jak
odboru sociálních věcí, tak odboru finančnímu na posun zúčtování s rozpočtem.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 382/18/ZK
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závaznou Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2019 (včetně příloh)
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
závaznou Metodiku pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2019 (včetně příloh) na webu Libereckého kraje
Termín: 05. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (41.) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí dotace s Městem Dubá,
prodloužení termínu realizace, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2351/2018
a OLP/2423/2018 – změna závazného parametru, a dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2400/2018 – změna termínu realizace
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 383/18/ZK
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí dotace s Městem Dubá,
prodloužení termínu realizace, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2351/2018
a OLP/2423/2018 – změna závazného parametru, a dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2400/2018 – změna termínu realizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Město Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá,
IČ 00260479, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé – I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, z kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,
2. žádost příjemce dotace
bytem
o změnu závazných parametrů projektu „Oprava roubení, štítů a další
související stavební práce na usedlosti č. p. 19 v Přepeřích“ 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
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3.

v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 138/18/ZK
ze dne 24. 4. 2018,
žádost příjemce dotace Město Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 276057, o změnu závazných parametrů projektu
„Výměna oken v kancelářích 15 – 19 v budově radnice v Rokytnici nad Jizerou“,
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,

4.

žádost příjemce dotace Římskokatolická farnost Bulovka, se sídlem Děkanská 85, 464 01
Frýdlant, IČ 46749527, o změnu termínu realizace projektu „Oprava prvků krovu, věže
a střechy kostela sv. Martina v Dolní Oldříši“, 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 prodloužení termínu realizace projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé
– I. etapa“ z 15. 9. 2018 na 31. 10. 2018, a s prodloužením termínu pro podání
vyúčtování z 2. 11. 2018 na 15. 12. 2018,
2. o změně závazných parametrů projektu „Oprava roubení, štítů a další související stavební
práce na usedlosti č. p. 19 v Přepeřích“, příjemce dotace Dagmar Antoňová, z těchto
Název parametru
Základové zdivo
Doplnění části roubení z hranolů do 600 m2
Nátěry konstrukcí/očištění konstrukcí před nátěry

Jednotka
m3
m
m2

Hodnota
2500
15+7
500

Jednotka

Hodnota

m3
m
m2

2,5
15+7
500

na tyto nové
Název parametru
Základové zdivo
Doplnění části roubení z hranolů do 600 m2
Nátěry konstrukcí/očištění konstrukcí před nátěry
3.

o změně závazných parametrů projektu „Výměna oken v kancelářích 15 – 19 v budově
radnice v Rokytnici nad Jizerou“, příjemce dotace Města Rokytnice nad Jizerou z těchto
Název parametru
Výměna oken
Výměna dveří

Jednotka
ks
ks

Hodnota
25
1

Jednotka
ks

Hodnota
9

na tyto nové
Název parametru
Výměna oken
4.

o změně termínu realizace projektu „Oprava prvků krovu, věže a střechy kostela
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sv. Martina v Dolní Oldříši“, z 15. 11. 2018 na 31. 12. 2018, a s prodloužením termínu
pro podání vyúčtování z 3. 12. 2018 na 19. 2. 2019,
schvaluje
1. dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 91707 – Transfery – na projekt „Obnova objektu bývalé
sušárny chmele v Dubé – I. etapa“, uzavřené dne 27. 7. 2017 uzavřené mezi Městem
Dubá a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu
a změna termínu vyúčtování dotace,
2.

3.

4.

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2351/2018 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 „Oprava
roubení, štítů a další související stavební práce na usedlosti č. p. 19 v Přepeřích “,
uzavřené dne 31. 5. 2018 mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazných parametrů projektu,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2423/2018 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 „Výměna oken
v kancelářích 15 – 19 v budově radnice v Rokytnici nad Jizerou“, uzavřené dne
25. 5. 2018 mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna závazných parametrů projektu,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2400/2018 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 „Oprava prvků
krovu, věže a střechy kostela sv. Martina v Dolní Oldříši“, uzavřené dne 31. 5. 2018 mezi
Římskokatolickou farností Bulovka a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
termínu realizace projektu,

a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.
2.

Termín: 31. 10. 2018
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: 31. 10. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (42.) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady společnosti
ČSAD Liberec, a.s.
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
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Oznámil, že k datu konání valné hromady, tedy k 15. 10. 2018, podal rezignaci na člena
představenstva, protože to není v souladu s mandátem člena zastupitelstvu kraje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 384/18/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady společnosti ČSAD
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem
České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 25045504, která
se uskuteční dne 15. 10. 2018,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce Libereckého kraje na valnou
hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VIRochlice, 460 06 Liberec, IČO 25045504, která se uskuteční dne 15.10.2018,
navrhuje
a) do představenstva společností paní
bytem
b) do dozorčí rady společnosti pana Dana Ramzera, nar.

bytem

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady společnosti
ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,
IČO 25045504, která se uskuteční dne 15. 10. 2018, zastupoval Liberecký kraj a hlasoval
pro navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 15. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

29

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (43.) Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu
frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Konstatoval, že dne 10. 8. 2018 frýdlantská nemocnice, skrz pana jednatele Madara,
oznámila, že od 1. 1. 2019 nebude poskytovat žádnou akutní péči s tím, že od 1. 7. 2018 není
ani poskytovatelem lékařské pohotovostní služby. Frýdlant vešel okamžitě v jednání.
4. 9. 2018 proběhlo na Krajském úřadě Libereckého kraje jednání zdravotní komise pro
zdravotní obslužnost Frýdlantska a tam se všichni dozvěděli, od pana ředitele Kramáře,
že pokud není zajištěn poskytovatel akutní lékařské služby, tak musí záchranka převážet
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veškeré pacienty na místo jeho působnosti, tzn., že 100% pacientů by končilo v Liberci.
Na Frýdlantsku bydlí 24,5 tisíce obyvatel a ze zákona je jedinou spádovou nemocnicí Krajská
nemocnice Liberec, a.s., která by v tomto důsledku mohla zkolabovat. Po intenzivním jednání
se došlo k tomuto memorandu. Město Frýdlant se zavázalo, že je připraveno investovat téměř
30 milionů Kč po dobu následujících dvou let, tento záměr byl schválen minulou středu
zastupitelstvem. Poděkoval panu hejtmanovi, panu náměstkovi, panu generálnímu řediteli
Lukášovi a všem týmům za velice rychlé jednání a vstřícnost vůči Frýdlantsku.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Domnívá se, že je správné tímto napravit to předešlé nesprávné rozhodnutí města Frýdlant
a zajistit zdravotní péči tak, jak je to kraj povinen zajistit, a toto je efektivní řešení. Dále
k memorandu podotkl, že je tam nekonzistence závazků. Frýdlant se zavazuje pronajímat
areál krajské nemocnici po dobu 10 let, ale KNL se zavazuje poskytovat lékařskou péči
po dobu 15 let. Kdyby byl na místě dozorčí rady KNL, tak by měl s takovou smlouvou
problém. Možným budoucím problémům by se dalo vyhnout, kdyby se lhůty sjednotily.
Martin Půta
Konstatoval, že poznámce rozumí, zazněla již na jednání předsedů klubů. Delší závazek
ze strany kraje nebyl žádoucí, protože cílem by mělo být zdravotnické zařízení, které by mělo
být provozně v plusu nebo na nule, proto není důvod se tam dlouhodobě zavazovat. To jak
bude vypadat LSPP+ je také otázka. V této chvíli nejde s lhůtami nic dělat, protože
je schválilo Zastupitelstvo města Frýdlant. A je možné to předložit ke konečné dohodě, což
bude na konci roku.
Ing. Radovan Vích
Vítá přístup kraje, který se snaží řešit situaci ve Frýdlantu a frýdlantském výběžku. Neví,
co vedlo zastupitele ve Frýdlantu k tomu převést nemocnici v roce 2006 soukromému
subjektu. Dále podotkl, že odpověď, kterou mu zaslal pan náměstek Sobotka, 20. 9. 2018,
je obecná, chtěl spíše vědět, kdo za to může. Na to bylo řečeno, že si to má dohledat
v materiálech zastupitelstva ve Frýdlantu. Řekl, že nebude tuto otázku vytahovat pár dní před
volbami a že budou (SPD+SPO) tuto věc komentovat na správných místech ve správný čas.
K memorandu se staví velmi rezervovaně, protože si myslí, že to celkově bude stát více.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Reagoval, že neví, co myslí pan Vích rokem 2006. Nemocnice byla privatizována v roce
1994, v roce 1996 byla uzavřena nájemní smlouva, kterou se od doby, co je starostou od roku
2007, snaží změnit. V roce 2013 koupili bývalí majitelé nemocnici od primářů EUC, a bylo
přislíbeno, že bude do roka podepsána nová nájemní smlouva. Chovali se úplně stejně jako
předcházející majitelé. Je schopen předložit posudek právní kanceláře, že ta smlouva
je nevypověditelná bez dalšího rizika pro zastupitele. Před volbami se jedná ze dvou důvodů,
jak již bylo řečeno. Dále požádal pana Vícha, aby se jako poslanec zasadil o to, aby byla
postavena silnice z Liberce do Frýdlantu.
Bc. Stanislav Mackovík
Zeptal se, zda se podepsáním memoranda změnila indikační skupina pro zdravotnickou
záchrannou službu a jaké akutní stavy může předávat do frýdlanstké nemocnice a nemusí
je vozit do Krajské nemocnice Liberec, a.s.
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MUDr. Přemysl Sobotka
Odpověděl, že nyní je indikační šíře nesmyslná, z hlediska chirurgie od zápěstí dolů
a od kotníku dolů. Takže prakticky všechno se v daném okamžiku indikuje na transportování
do Liberce, ale akutní péče existuje, tak je možná zastávka a lékařské pohotovosti, která
se od 1. 7. 2018 pod KNL provozuje ve Frýdlantu. LSPP+ je nápad pana ředitele Lukáše
z KNL, který chce zajistit péči pro akutní urgentní a akutní chirurgické pacienty v Nemocnici
Frýdlant, a tím by se ten transport pacienta mohl zastavit. Např. infarkt nebude ve Frýdlantu
léčen, ale měl by dostat péči, která mu náleží. K memorandu požádali i o stanovisko VZP
a to se staví kladně a chce situaci řešit.
Ing. Radovan Vích
Reagoval na příspěvek pana Ramzera. Domnívá se, že je dostatečně dlouhou dobu
zastupitelem města Frýdlant i starostou, a měl by přijmout podíl své politické odpovědnosti
za situaci nemocnice ve Frýdlantu.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Podotkl, že ji přijímá již 12 let.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Upozornil, akcionáře Krajské nemocnice Liberec, a.s., že je závazek ke kofinancování CUM,
jak přednesl pan profesor Moos, který nemocnici dává 20 milionový závazek ke spoluúčasti
na CUM a na základě toho je udělána i dohoda akcionářů. Připomněl, že nemocnice
kofinancuje i velké projekty z Evropské unie a když vidí 30 milionů Kč, tak na dozorčí radě
se naposledy bavili o 10 milionech Kč, tudíž tady by byl trochu opatrnější. Ale memorandum
potvrdí, protože to je politické rozhodnutí.
Marek Pieter
Doplnil že, součástí je také závazek o pořízení nemocnice, ale domnívá se, že je to stále dobrý
krok, že zůstane nemocnice ve veřejných rukách a bude to v rámci celé té „páteře“ zdravotní
péče, kterou zde už má kraj několik let. Takže to bude připraveno. Za Libereckým krajem
je tam i nějaká nákladová položka, ale ta je rovná tomu, kdyby skončila nemocnice
ve Frýdlantu a musela by se posílit zdravotnická záchranná služba o další výjezdní auto
a tým. A na jednáních padlo, že se mohl jednat i majetkový vstup města Frýdlant. Ale pro
tuto chvíli je zásadní rozhodnutí, zda chce kraj mít tuto nemocnici v jeho „páteři“ pod svým
vlivem nebo ne. Tudíž tento bod podporuje.
Bc. Lena Mlejnková
Jako předsedkyně klubu požádala o 10 minutovou přestávku. Jedná se o zásadní bod, tak aby
mohl být projednán v rámci klubu.
Martin Půta
V danou chvíli vyhlásil 10 minutovou přestávku.
Vladimír Stříbrný
Vystoupil jako předseda mikroregionu, protože memorandu je svázané finančními prostředky
na investice. Starostové Mikroregionu Frýdlantsko se dohodli, že po volbách se sejdou jak
s hejtmanem, tak s vedením krajské nemocnice, a budou diskutovat o finanční pomoci, aby
byla nemocnice udržena. Podpořil pana Ramzera, protože nevěřil ani minulému
managementu, ani současnému EUC, a o zdravotnictví se začal zajímat v roce 2008, když
přišli primáři s tím, že budou rušit porodnici. Takže se vydal do Prahy na lékařskou fakultu
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a s panem děkanem Zímou, se kterým je stále v kontaktu, a vždy se říkalo, že nejsou doktoři
a studenti odchází pryč, a je to pravda.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 385/18/ZK
Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské
nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
text Memoranda o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice
pro území Mikroregionu Frýdlantsko
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
podpisy memoranda.
Termín: 31. 10. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Všem poděkoval.
MUDr. Přemysl Sobotka
Také všem poděkoval, neočekával, že bude mít bod 100% podporu.
43. (37.) Náměty a připomínky
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Položil dvě otázky, na které mu stačila písemná odpověď. První se týkala toho, jak daleko
je příprava realizace rekonstrukce silnice 2/268 z Mimoně na hranice kraje. A druhá otázka
se týkala toho, že před mnoha lety převedl Liberecký kraj Zámek Doksy na město Doksy, ale
převod byl dán za určitých podmínek, které mělo město Doksy splnit do určitého termínu.
Chtěl by vědět v jaké je to fázi.
Martin Půta
Odpověděl na obě otázky ihned. Silnice 2/268 čeká na stavební povolení, žádost byla podána,
českolipský dopravní úřad na českolipské radnici by měl snad do konce roku to stavební
povolení vydat. Přes zimu je plánovaná soutěž a na jaře výstavba. Je to bez konečného úseku
se zatáčkou směrem do Dolní Krupé, protože tam se kraj nakonec rozhodl udělat úspornější
variantu ve stávající trase, protože varianta se třemi stoupajícími pruhy byla odhadnuta
na 300 milionů Kč.
A co se týká zámku v Doksech, tak ten se převáděl v roce 2015 a je tam 10 letá podmínka
naplnění dohody. A požádal paní radní a pana ředitele, aby příště do písemných informací
připomněli detaily dohody.
Ing. Michael Canov
Poukázal na to, že zastupitelé obdrželi do desek vnitřní sdělení mezi předsedou škodní
komise a ředitelem krajského úřadu, a dopis ředitele krajského úřadu, k údajnému viníkovi
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ve věci IP1 a s uvedenou škodou ve výši 26 milionů Kč. Vadilo mu, že k tomu zastupitelé
nedostali nějakou zprávu, aby bylo přehledně napsáno, o co se vlastně jedná a k čemu došlo,
že kraj musí pravomocně už odvést necelých 26 milionů Kč. A šokovalo ho, poté co si našel
rozhodnutí krajského soudu v Liberci, že Liberecký kraj nepodal kasační stížnost v lhůtě
dvou týdnů, kterou mohl podat, protože kraj je povinen vyčerpat všechny možnosti, které
byly, a kasační stížnost by nebyla beznadějná, neboť právě Nejvyšší správní soud České
republiky naučil v minulosti v podobných případech nižší soudy a finanční úřady, že musí
postupovat proporcionálně, a zde byl stanoven odvod ve výši 25%. Nikde není řečeno,
že by se ten odvod proporcionálně nesnížil, protože se jedná o to, že se nedoložili oprávnění
do výběrového řízení a účastníci dostali lhůtu 30 dnů. Podle jeho názoru by při kasační
stížnosti byla poměrně velká šance, že by se ten odvod buď snížil, nebo úplně zrušil, protože
ne každé porušení zákona je porušením rozpočtové kázně. Nerozumí tomu, proč se tedy
nepodala ta kasační stížnost. A konstatoval, že dotyčný pracovník, když dá věc k soudu, tak
bude osvobozen právě proto, že kraj nevyužil všechny možnosti a nepodal kasační stížnost.
Mgr. Karel Ulmann
Podotkl, že je přesvědčený o tom, že kasační stížnost byla podána. Do příště podá přesnější
informaci.
Ing. Michael Canov
Nechápe, pokud je podána kasační stížnost, tak jak může být rozhodnutí pravomocné.
A pokud není pravomocné, tak proč se dělají další kroky.
Mgr. Karel Ulmann
Odpověděl, že rozhodnutí pravomocné je, kasační stížnost nemá odkladný účinek.
Martin Půta
Upřesnil, že zastupitelé dostali materiál, který projednával kontrolní výbor. Bylo by vhodné
to zastupitelům dále předložit jako písemnou informaci, která popíše celý problém.
Konstatoval za samosprávu, že škodní komise apod., jsou plně v kompetenci úřadu.
Mgr. René Havlík
Reagoval, že tento materiál rozdal jen jako informaci o tom, že to proběhlo, ale kontrolní
výbor se tím dále bude zabývat a bude k tomu dávat usnesení. Na výboru to bylo
projednáváno mimo program. Na příští zasedání zastupitelstva bude předložen komplexní
písemný materiál.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Požádal o přehled aktuálního stavu čerpání kapitoly 923. Dále se vrátil k bodu č. 23, kde
se projednávalo navýšení spolufinancování projektu Severočeského muzea z 10 na 45 milionů
Kč. Padla přitom myšlenka, že by kraj na takto velké projekty příště nepořádal soutěže
na projektanty, ale oslovoval na přímo osvědčené projektanty. Domnívá se, že stejně
efektivní, možná i efektivnější přístup je, postupovat podobně v případě technického dozoru
investora. Podle nich (ZpLK) je velmi vhodné, aby se technický dozor investora nesoutěžil
na cenu, protože to potom vytváří různé možnosti jak se zakázkou zacházet. A proto je lepší
sestavit seznam dodavatelů, ze kterých se bude vybírat. Následně přednesl interpelaci
částečně svým jménem a částečně jménem pana Baxy, který se již musel vzdálit, a zejména
jménem některých občanů z Vesce a z Doubí.
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Krajský úřad pravidelně povoluje provoz firmě LIKTO, která na pomezí dvou libereckých
čtvrtí nedaleko průmyslové zóny provozuje linku spalující laky na různých zařízeních. Tato
firma už dlouhou dobu obtěžuje široké okolí dýmem a zplodinami a čekali jsme proto
na průběh opakovaného povolování provozu v tomto roce. Bohužel jsme se žádné významnější
změny nedočkali a celé okolí včetně hřišť a školních zahrad jsou pravidelně zamořovány
zplodinami během četných "mimořádných událostí".
Při měření v obdobném provozu v Nymburce používajícím stejnou technologii byly zjištěny
následující látky: Hexan, Butan tetramethyl, Toluen, Benzen, rakovinotvorný Styren a další.
Pokud je nám známo, tak Zákon č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování
znečištění dává krajskému úřadu právo chtít po provozech nové technologie, případně
ovlivnit způsob výroby, pokud je to v zájmu zdravého životního prostředí.
Proč Krajský úřad váhá upravit provozní řád firmy vyžadováním emisních limitů tak, aby
byla firma LIKTO donucena přijmout taková opatření, aby nedocházelo k častým
"nestandardním situacím", které sice všichni vidíme, ale které podle papírů vznikly v době,
kdy linka nebyla vůbec v provozu?
Proč Krajský úřad nekontroluje dodržování vlastních rozhodnutí, odvolává se jen na ČIŽP
a nekoná sám?
Martin Půta
Upozornil, že krajský úřad není v kompetenci samosprávy.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Upřesnil, že jen přečetl interpelaci a že se jedná o interpelaci, která má zaznít
na zastupitelstvu. Dále požádal o písemnou odpověď na obě své otázky.
Petr Tulpa
Pozval přítomné na akce, které se budou konat v souvislosti se založením Československa.
První je záležitostí o životě jedné republiky, kde v 5 městech Libereckého kraje se umělecké
školy celého kraje spojily a vytvořily krásný komponovaný program, který stojí
za to shlédnout. Začíná se v Liberci a končí se v České Lípě. Další města jsou Jablonec
nad Nisou, Železný Brod a Turnov. Druhá záležitost úplně nesouvisí se 100 lety, ale bude
to výstava EDUCA, která začíná 11. 10. 2018 a končí 13. 10. 2018. Jedná se o veletrh
vzdělávání a zaměstnávání s doprovodnými programy
Ing. Milan Kouřil
Zmínil, že na výboru dopravy, v souvislosti s financemi, při projednávání bodu činnosti
krajské správy silnic, se rozvinula diskuze, ze které vyšel námět, aby byl rozpočet na příští
rok navýšen o 60 milionů Kč, což by šlo na údržbu silnic II. a III. třídy.
Marek Pieter
Odpověděl, že to nejde. Dopravní výbor se nepoužívá k tomu, aby se protlačilo navýšení
prostředků do dopravy. Ale proběhla tam diskuze ohledně běžné údržby, zimní údržby atd.,
a tím, že se nakoupila lepší mechanizace pro silnice LK, tak je škoda ji nevyužít v celém roce,
protože lidé mohou pracovat a opravovat více komunikací, ale společnost musí dostat
zaplaceno prostřednictví krajské správy silnic. Prostřednictvím pana Šéna a pana Růžičky
se vypočítával ideální stav, aby mohli zaměstnanci plynule vykonávat údržbu ve větším
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rozsahu. To je těch 60 milionů Kč, o kterých byla řeč. Idea je o tom, aby lidé mohli pracovat,
i když je hodně sezóních zaměstnanců.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, k panu hejtmanovi, že zřetelně zmiňoval, že jen přednesl interpelaci místních.
Místním obyvatelům je jedno jestli se jedná o krajský úřad, kraj nebo kohokoliv jiného.
Opakovaně se jim v ovzduší drží nepříjemný zápach, možná i jedovatý.
Martin Půta
Zeptal se, co pro tuto situaci udělal sám pan Šedlbauer, jako zastupitel města Liberce.
Podotkl, že byl na setkání s lidmi v Doubí, o té věci slyšel a konzultoval to s lidmi, kteří
to řeší na úrovni Libereckého kraje a nechce, aby se krajský úřad ocitl v systémové podjatosti,
a odmítl se tím zabývat na mikrofon jako hejtman na jednání zastupitelstva.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Reagoval, že pokud jde o aktivitu města, tak pravidelně interpelují liberecký stavební úřad
a kolegyně zastupitelka interpelovala i krajský úřad.
Martin Půta
Domníval se, že je ZpLK nejsilnější stranou v zastupitelstvu statutárního města Liberec.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že pokud jde o povolování provozního řádu, tak to je v kompetenci krajské úřadu
a nikoliv v kompetenci samosprávného orgánu města.
Ing. Jitka Volfová
Reagovala na požadavek ohledně čerpání kapitoly 923. Bude zpracován materiál, ale
je možné čerpání sledovat průběžně v rozklikávacím rozpočtu na webu kraje.
Ing. Eva Burešová
Vyjádřila se k dotazu o zámku v Doksech a podmínkách dohody, jako starostka Doks.
Ve smlouvě je, že do 10 let se ze zámku vybuduje centrum kultury a cestovního ruchu, příští
rok se otvírá historický prohlídkový okruh asi s 16 místnostmi, dále turistické informační
centrum s dvěma galeriemi, a nyní je připravený projekt a vypisuje se výběrové řízení, aby
se už příští rok do zámku umístila městská knihovna a muzeum Čtyšlístku. Pokud vše půjde
tak jako do teď, tak se domnívá, že za dva až tři roky bude smlouva naplněna.
JUDr. Jiří Němec
Seznámil přítomné s žádostí Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, který má
aktuálně značný problém s počtem přísedících. Žádost na zastupitele směřuje z důvodu toho,
že pokud znají někoho, kdo by měl zájem pracovat jako přísedící krajského soudu, tak aby
je oslovili, a ať kontaktují (pana Němce) mailem, aby mohl sdělit případné podmínky.
Základní podmínka je věk minimálně 30 let, trvalý pobyte nebo zaměstnání v Libereckém
kraji a chuť pracovat jako přísedící krajského soudu, což obnáší asi 20 dnů v roce.
Miroslav Kroutil
Informoval, že v pátek, 21. 9. 2018, zaslal zastupitelům zprávu s připojenými dokumenty –
protokolem škodní komise a rozhodnutím ředitele, které s konečnou platností snad utiší ty,
kteří se snažili shodit vinu za zaplacený odvod 25 milionů Kč na něj (pan Kroutil). Vedle
toho existuje ještě jedno vyjádření René Havlíka k soudu, který bude zítra, 26. 9. 2018. René
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Havlík se zde rozepisuje o tom, proč mu tzv. „nedá pokoj“ (pan Kroutil). Ve skutečnosti
je to trochu jinak. René Havlík měl vliv na personální obsazení projektového týmu IP1,
v červenci 2010 slíbil písemně, že jej obsadí, jak bylo předepsáno, dvěma kontrolory,
a neučinil tak. Tím se podílel na oslabení kontrolní činnosti v projektu a důsledkem toho
i odklánění finančních prostředků kvůli chybám, které vznikly již před jeho nástupem (pan
Kroutil) a kterými se snažil účinnou kontrolní činností zabránit. René Havlík jako vedoucí
pracovní skupiny, která měla za úkol právě toto identifikovat v červnu 2010, na základě jeho
podnětu (pan Kroutil), tak neučinil, přestože to byla jeho povinnost nejen jako vedoucího
skupiny, ale později i jako ředitele úřadu. Tvrzení pana Havlíka, že cílovou skupinou nebyli
zdravotně postižení, je již zcela mimo realitu. Projekt IP1 byl orientován na osoby, které
z různých důvodů byly sociálně ohroženy. Např. tím, že byly nevidomé, duševně nemocné
a postižené, ale také osoby, které byly fyzicky i duševně zdrávy a u kterých hrozilo velké
nebezpečí zneužití financí, což se také potvrdilo kontrolami krajského úřadu v říjnu 2010
a bohužel nebylo zkoumáno pracovní skupinou vedenou René Havlíkem. Závěrečná teze
René Havlíka zní, že kdyby nepsal (pan Kroutil) různá účelová hlášení na státní orgány, tak
by nemusel Liberecký kraj vracet desítky milionů korun zpět finančnímu úřadu. Což jen
dokresluje uvažování René Havlíka. A skutečno, že bylo toto napsáno, poté co René Havlík
před třemi týdny rozhodl, že odpovědným za chyby je někdo jiný, stávající zaměstnanec
úřadu, kterému sám uložil náhradu škody, jej bez výhrad charakterizuje.
Martin Půta
Podotkl, že ředitel rozhodoval na základě rozhodnutí škodní komise, které předsedal pan
Němec.
JUDr. Jiří Němec
Přihlásil se k tomu, že byl předsedou škodní komise, která rozhodovala o případné náhradě
škody v projektu IP1. Důvod, proč komise zasedla, byl především čas, který byl dán tím,
že bylo získáno rozhodnutí krajské soudu v této věci, a také tím, že 15. 9. 2018 končila
případná promlčecí lhůta podle zákoníku práce k uplatnění náhrady škody. Kasační stížnost
není řádný opravný prostředek, takže rozhodnutí krajského soudu nabylo právní moci
doručením účastníkům řízení, a poté byl krátký čas na to, aby škodní komise zasedala
a rozhodovala. Tato škodní komise pracovala velmi kvalifikovaně a velmi kvalitně, sešla
se celkem 7x na svých zasedáních, poslední zasedání trvalo více než 5 hodin intenzivního
jednání. Byly vyslechnuty všechny osoby, které se nějakým způsobem dotkly IP1,
od ostatních byla doručena písemná vyjádření. A nakonec se rozhodlo tak, jak směřovalo
doporučení vůči řediteli krajského úřadu, protože jak z rozhodnutí finančního ředitelství, tak
potom i z odůvodnění rozsudku krajského soudu, jednoznačně vypovídalo, že sankce 25%
byla za prvotní „hřích“, a ten spočíval v tom, že se připustilo doložení kvalifikačních
předpokladů druhu sociální služby odpovídající předmětu veřejné zakázky a že do 30 dnů
od podepsání smlouvy s dodavatelem, obdobně pokud jde o registraci v území, ač se to mělo
udělat ve lhůtě pro podání nabídek, tak je to jednoznačně popsáno a kvalifikováno ve všech
třech rozhodnutích, které měli k dispozici, a v tomto smyslu znělo i doporučení komise
řediteli krajského úřadu. Že v rámci projektu byly ještě další pochyby a další pochybení
je pravda, ale muselo se vycházet z toho, co je psáno a dáno, pokud jde o důvod té sankce
a ta směřovala pouze a jen k tomu prvotnímu „hříchu“, tzn. registrace do 30 dnů od uzavření
smlouvy. V tomto smyslu znělo doporučení škodní komise a jako předseda si za ním stojí.
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Ing. Michael Canov
Omluvil se, protože si zjistil, že byla podána kasační stížnosti, tudíž se mýlil. Dále sdělil,
že ale v materiálu, který obdrželi, o tom není ani zmínka.
Mgr. René Havlík
Reagoval, že se jedná pouze o informace o tom, že se v té věci rozhodovalo a jak se rozhodlo.
Kompletní materiál bude zpracován až po přijetí usnesení kontrolního výboru a poté bude
předložen jako písemná informace.
Martin Půta
Poděkoval krajskému úřadu, protože na minulém zastupitelstvu zaznělo, že v rámci GDPR
nejsou zveřejňovány materiály před jednáním. Povedlo vytvořit směrnici proto, aby
zaměstnanci úřadu uměli anonymizovat materiály pro zastupitelstvo tak, aby mohly být
zveřejněny i pro veřejnost na webu kraje. Poděkoval panu řediteli a pověřenci GDPR, že
se začerňuje co nejméně.
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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 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
v 18.12 hodin.
9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 30. 10. 2018 od 14.00 hodin.
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Ověřovatelé zápisu

Bc. Martina Teplá

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

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

V Liberci, 1. 10. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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