Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 30. 10. 2018
Přítomno

37 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

PhDr. Hana Maierová, Ing. Eva Burešová, Bc. Martina Teplá,
Pavlína Nováková Hrabálková, Mgr. Romana Žatecká,
Ing. Jan Sviták, Ing. Radovan Vích, Mgr. Juraj Raninec,

Ověřovatelé zápisu

Bc. Martina Sejkorová, DiS., MUDr. Vít Němeček, MBA

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.04 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 9. 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 35 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili PhDr. Hana Maierová,
Ing. Eva Burešová, Bc. Martina Teplá, Pavlína Nováková Hrabálková, Mgr. Romana
Žatecká, Ing. Jan Sviták, Ing. Radovan Vích a Mgr. Juraj Raninec.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu z 8. zasedání ZK dne 25. 9. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Bc. Martina Teplá a PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. Dotázal se pana zastupitele Baxy,
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 Sejkorová, DiS., a MUDr. Vít Němeček, MBA.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 386/18/ZK
Volba ověřovatelů
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Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- MUDr. Víta Němečeka, MBA,
- Bc. Martinu Sejkorovou, DiS.
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise. Požádal pana zastupitele Ing. Dana Ramzera (ODS)
o náhradníka za pana zastupitele Mgr. Juraje Ranince (ODS). Pan zastupitel Ramzer
nominoval sám sebe.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 387/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi v složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
- Martin Brož (ANO 2011),
-

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

-

Ing. Dan Ramzer (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení volební komise. Navrhl, aby náhradníkem za pana zastupitele Ing. Radovana
Vícha (SPD+SPO) byla paní zastupitelka Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO). Dále
požádal o náhradníka za paní zastupitelku Bc. Evu Burešovou (SLK) a paní zastupitelku
Pavlínu Novákovou Hrabálkovou (KSČM). Pan zastupitel Ing. Miloš Tita (KSČM)
nominoval pana zastupitele Bc. Stanislava Mackovíka (KSČM). Paní zastupitelka Bc. Lena
Mlejnková (SLK) nominovala jako náhradníka sebe.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 388/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Bc. Lena Mlejnková (SLK),
-

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

-

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

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 19. 10. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 9. jednání
ZK dne 30. 10. 2018.
Dne 26. 10. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 16. října 2018
- Písemná informace 39 g) – Poděkování firmy DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
- Písemná informace 39 h) – Informace k individuálnímu projektu „IP1 – Služby
sociální prevence v Libereckém kraji“ v souvislosti se závěry škodní komise
KÚ LK
- Bod č. 42 – Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání
a volba členů
Martin Půta dále konstatoval, že všichni zastupitelé obdrželi do desek své nové přihlašovací
údaje a návod k novému portálu, na kterém se budou zveřejňovat materiály v plné
neanonymizované verzi. Portál je prozatím spuštěn zkušebně, oficiálně bude spuštěn v lednu
a v lednu tím nahradí stávající extranet.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 7, 42, písemné informace 39 g), 39 h).
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 25. 9. 2018

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září
do 16. října 2018

Martin Půta

8.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/3304/2018 s městem Nový Bor – oprava
zjevné chyby v psaní

Martin Půta

9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/2018,
kterým se snižuje kapitola 920 12 – Kapitálové
výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola
914 12 – působnosti odboru informatiky

Ing. Jitka Volfová

10.

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

Ing. Jitka Volfová

11.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.

pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic
(FAMA 2018/08/004)
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic
(FAMA 2018/08/005)
pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic
(FAMA 2018/08/006)
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic
(FAMA 2018/08/050)
pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou
(FAMA 2018/08/066)
pozemku v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách
(FAMA 2018/08/007)
pozemků v k.ú. Tuhaň u Dubé
(FAMA 2018/08/018)
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
(FAMA 2018/08/068)
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků
v k.ú. Roztoky u Jilemnice
4
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13.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 296/18 –
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

14.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – úprava indikátorů ve smlouvě
o dotaci/příspěvku zřizovatele – financováno
z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018

Mgr. Pavel Svoboda

15.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/18 –
poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí – financování sociálních
služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2019
dle zvláštního zákona (předfinancování 2019)

Mgr. Pavel Svoboda

16.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/18 –
Snížení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14
– Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/18,
snížení kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a navýšení
výdajů v kapitoly 914 07 – Působnosti, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu –
Studie Křišťálové údolí

Ing. Květa Vinklátová

18.

Revokace části usnesení č. 138/18/ZK
z 24. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace paní Anně Adamcové

Ing. Květa Vinklátová

19.

Dodatek ke smlouvě č. OLP/2350/2018 s panem
Petrem Kujanem a dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/2410/2018 s paní PhDr. Magdalenou
Landovou

Ing. Květa Vinklátová

20.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/2018
snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa
a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové dotace,
odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, poskytnutí mimořádného neinvestičního
účelového příspěvku Muzeu Českého ráje,
příspěvkové organizaci na akci „Oprava barokních
koníren při čp. 70“, včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Ing. Květa Vinklátová

21.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu
Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů
v kapitole 934 08 – Lesnický fond

Jiří Löffelmann
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22.

Zapojení Libereckého kraje do kofinancování
projektové a inženýrské přípravy navržených
opatření určených k řešení dopadů plánovaného
rozšíření těžby hnědouhelného dolu Turów

Jiří Löffelmann

23.

Změna termínu realizace projektu – Obec Plavy
OLP/4555/2016, Obec Čtveřín OLP/3230/2017

Jiří Löffelmann

24.

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/262
Česká Lípa – Dobranov“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

25.

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/268
Mimoň – hranice Libereckého kraje“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

26.

Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

27.

Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce
účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Stvolínky, Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska

Jiří Löffelmann

28.

Změna termínu realizace projektu příjemce účelové
dotace z Programu obnovy venkova – obec
Dětřichov – OLP/4806/2018

Jiří Löffelmann

29.

Změna termínu realizace – Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium –
oprava čelní fasády“

Petr Tulpa

30.

Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smluv
o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Školství
a mládež Masarykově základní škole Zásada
a zapsanému spolku Papyrea Zdislava

Petr Tulpa

31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/18 –
úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
a 914 04 Působnosti/ odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, pro zajištění Burzy středních
škol v České Lípě

Petr Tulpa

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací
z dotačního programu Podpora sportovní
infrastruktury v Libereckém kraji 2018

Petr Tulpa
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34.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3720/2018
o poskytnutí účelové dotace Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje na projekt
47. Mistrovství České republiky v požárním sportu
družstev HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu
za účasti České hasičské jednoty a Moravské
hasičské jednoty

Petr Tulpa

35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 295/18 –
navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci
„silniční doprava a hospodářství“

Marek Pieter

36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy, individuální
dotace v oblasti dopravy

Marek Pieter

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK
na akci „zmapování stavu alejí ve 4 oblastech LK“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

38.

Dodatky č. 1 ke smlouvám OLP/3824/2018
a OLP/3826/2018 o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje a Dodatek č. 1
ke smlouvě OLP/3937/2018 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Obec
Rádlo

Marek Pieter

39.

Písemné informace

členové rady kraje

Rozpočtová opatření přijatá od 5. 9. 2018
do 9. 10. 2018
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují
úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí

Ing. Jitka Volfová

Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2018
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu
vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti na rok 2019"
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 16. a 17. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádném zasedání rady kraje

Ing. Jitka Volfová
Mgr. Pavel Svoboda

a)
b)

c)
d)

e)
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f)

g)
h)

Memorandum o spolupráci mezi Libereckým
krajem a Sdružením místních samospráv České
republiky
Poděkování firmy DENSO Manufacturing Czech
s.r.o.
Informace k individuálnímu projektu „IP1 – Služby
sociální prevence v Libereckém kraji“ v souvislosti
se závěry škodní komise KÚ LK

Martin Půta

Martin Půta
Mgr. René Havlík

40.

Náměty a připomínky

41.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2345/2018
s Náboženskou obcí církve československé husitské
ve Frýdlantu v Čechách, dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2407/2018 s Římskokatolickou farností
Rokytnice nad Jizerou, dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2346/2018 s panem Petrem Knobem a paní
Jaroslavou Knobovou, dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/4351/2018 s panem Alexandrem
Lavdovským a dohoda o zrušení závazků
vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2404/2018

Ing. Květa Vinklátová

42.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje – odvolání a volba členů

Ing. Michal Kříž

HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Konstatoval, že kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
jednotlivých rad a jednotlivých výborů, a neshledal žádná pochybení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 389/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínů usnesení č. 235/17/ZK z 31. 7. 2018 na 31. 12. 2018, 61/18/ZK
z 30. 9. 2018 na 31. 12. 2018
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a vypouští
usnesení č. 340/17/ZK,
285/18/ZK, 287/18/ZK,
304/18/ZK, 305/18/ZK,
316/18/ZK, 323/18/ZK,
334/18/ZK, 335/18/ZK,
371/18/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

343/17/ZK,
288/18/ZK,
307/18/ZK,
327/18/ZK,
341/18/ZK,

37

PROTI: 0

141/18/ZK,
298/18/ZK,
308/18/ZK,
328/18/ZK,
342/18/ZK,

162/18/ZK,
299/18/ZK,
310/18/ZK,
330/18/ZK,
353/18/ZK,

ZDRŽEL SE:

0

256/18/ZK,
301/18/ZK,
311/18/ZK,
331/18/ZK,
359/18/ZK,

NEHLASOVAL: 0

258/18/ZK,
303/18/ZK,
313/18/ZK,
332/18/ZK,
361/18/ZK,

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září 2018 do 16. října 2018
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Zeptal se na usnesení z 18. mimořádné zasedání rady kraje ze dne 25. 9. 2018, usnesení
č. 1836/18/mRK, kdy rada kraje rozhodla o výběru dodavatele zakázky pro dodávku
a realizaci interiéru nové stálé expozice „Pro horolezce neexistují hranice“. Objevuje se tam
částka 10.307.000 Kč. Požádal o specifikaci toho, na co byla tato částka použita, protože
se mu zdá vysoká.
Ing. Květa Vinklátová
Reagovala, že expozice je mimořádná, a to jak z hlediska konstrukce, tak i celkového
provedení. Výběrové řízení na tento interiér trvalo mimořádně dlouho, a to proto, že tam
musely být použity materiály, které budou bezpečné, aby i konstrukce byla bezpečná. Tudíž
uchazeč musel splňovat daná kritéria. Přislíbila, že na příštím zasedání předloží zastupitelům
písemně podrobnou zprávu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 390/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 16. října 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. září do 16 října 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 7

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/3304/2018 s městem Nový Bor – oprava zjevné chyby v psaní
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 391/18/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/3304/2018 s městem Nový Bor – oprava zjevné chyby v psaní
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3304/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
uzavřené mezi městem Nový Bor, se sídlem náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor,
IČO 00260771, a Libereckým krajem, jehož předmětem je oprava chyby v psaní v Článku II.
odst. 2. výše uvedené smlouvy týkající se výše vlastních zdrojů příjemce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/3304/2018, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/2018, kterým se snižuje kapitola
920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola 914 12 –
působnosti odboru informatiky
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Sdělil, že finanční výbor projednal body č. 9–13, 15–17, 20–22, 24–26, 31–33, 35–37, 39 a)
a 39 c), a doporučil je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 392/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/2018, kterým se snižuje kapitola 920 12 –
Kapitálové výdaje odboru informatiky a navyšuje kapitola 914 12 – působnosti odboru
informatiky
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 331/18, kterým se
a) snižuje kapitola 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky, specifického
ukazatele nákup hardware, o celkovou částku 2.150.000 Kč,
10
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b) navyšuje kapitola 914 12 – působnosti odboru informatiky, na nákup drobného
dlouhodobého majetku, o celkovou částku 2.150.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 393/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p.p.č. 1145/1 o výměře 289 m2, nově označená jako p.p.č. 1145/14, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 6144-3/2018 ze dne
6. 4. 2018, nacházející se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, a evidované
na listu vlastnictví č. 5730 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
za kupní cenu ve výši 282.350 Kč (slovy: dvě stě osmdesát
dva tisíc tři sta padesát korun českých), z důvodu nepotřebnosti pozemku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

11. Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/004)
2.
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/005)
3.
pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/006)
4.
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/050)
5.
pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2018/08/066)
6.
pozemku v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách (FAMA 2018/08/007)
7.
pozemků v k.ú. Tuhaň u Dubé (FAMA 2018/08/018)
8.
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2018/08/068)
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Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 394/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/004)
2.
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/005)
3.
pozemků v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/006)
4.
pozemku v k.ú. Benešovice u Všelibic (FAMA 2018/08/050)
5.
pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2018/08/066)
6.
pozemku v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách (FAMA 2018/08/007)
7.
pozemků v k.ú. Tuhaň u Dubé (FAMA 2018/08/018)
8.
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2018/08/068)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi části p.p.č. 1206 o výměře 414 m2, nově označená jako p.p.č. 1206/2, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 164-14/2017, ze dne 25. 4. 2018,
v katastrálním území Benešovice u Všelibic, v obci Všelibice, evidováno na listu
vlastnictví č. 191 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, od
za celkovou kupní cenu ve výši
41.400 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých), pozemek je zatížen
tělesem silnice II/277, cena bude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
2. a) koupi části p.p.č. 1189 o výměře 62 m2, nově označená jako p.p.č. 1189/2, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 164-14/2017, ze dne 25. 4. 2018,
v katastrálním území Benešovice u Všelibic, v obci Všelibice, evidováno na listu
vlastnictví č. 191 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, od
za celkovou kupní cenu ve výši
6.200 Kč (slovy: šest tisíc dvě stě korun českých), pozemek je zatížen tělesem silnice
II/277, cena bude refundována,

3.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
a) koupi části p.p.č. 1236/2 označené jako díl „c“ o výměře 54 m2, a části p.p.č. 1237
označené jako díl „d“ o výměře 45 m2, nově sloučených do p.p.č. 1236/4, ostatní
plocha, silnice, vymezených geometrickým plánem č. 164-14/2017, ze dne
25. 4. 2018, v katastrálním území Benešovice u Všelibic, obci Všelibice,
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evidovaných na listu vlastnictví č. 94 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od
za celkovou kupní cenu ve výši 9.900 Kč (slovy: devět tisíc devět set korun
českých), pozemek je zatížen tělesem silnice II/277, cena bude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
4.

5.

6.

a)

koupi části p.p.č. 1202 o výměře 96 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území
Benešovice u Všelibic, v obci Všelibice, evidované na listu vlastnictví č. 72
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od
a od
za celkovou kupní cenu ve výši 9.600 Kč (slovy: devět tisíc šest set korun
českých), pozemek je zatížen tělesem silnice II/277, cena bude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
a) koupi části p.p.č. 2368/4 o výměře 276 m2, označené jako p.p.č. 2368/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 2554-29/2018
ze dne 11. 6. 2018, v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad
Popelkou, evidované na listu vlastnictví č. 3276 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/2 představující částku
9.660 Kč (slovy: devět tisíc šest set šedesát korun českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti 1/2 představující
částku 9.660 Kč (slovy: devět tisíc šest set šedesát korun českých) z kupní ceny,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 19.320 Kč (slovy: devatenáct
tisíc tři sta dvacet korun českých), pozemek je zatížen tělesem silnice III/2847, cena
nebude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
a) koupi p.p.č. 2452/9 o výměře 175 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Albrechtice v Jizerských horách, obci
Albrechtice v Jizerských horách, evidované na listu vlastnictví č. 1001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
od obce Albrechtice v Jizerských horách, se sídlem Albrechtice v Jizerských horách
226, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, IČO 002 62 277, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 10.500 Kč (slovy: deset tisíc pět set korun českých),
cena bude refundována,
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
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7.

8.

a)

nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
koupi části p.p.č. 1314/9, nově označené jako 1314/19 výměře 3 m2, a části
p.p.č. 1314/10, nově označené jako 1314/18 o výměře 7 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, vymezených geometrickým plánem č. 284-83/2017, ze dne
2. 12. 2017, v katastrálním území Tuhaň u Dubé, obci Tuhaň, evidovaných na listu
vlastnictví č. 121 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od manželů
a
za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých), pozemky jsou trvale dotčeny v rámci stavby “Most ev. č. 260-006 přes
Obrtku v Tuhani“, cena nebude refundována,

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 Česká Lípa,
a) koupi části p.p.č. 1395/8 označené jako díl „a“ o výměře 27 m2, sloučené
do p.p.č. 1395/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým
plánem č. 1302-10/2018, ze dne 7. 6. 2018, v katastrálním území Janov nad Nisou,
obci Janov nad Nisou, evidovaný na listu vlastnictví č. 727 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou od manželů
a
za celkovou kupní cenu ve výši 1.620 Kč (slovy: jeden tisíc šest set dvacet
korun českých), předmětný pozemek je trvale zastavěný tělesem sinice III/29035,
cena bude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

12. Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Jilemnice
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 395/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Roztoky u Jilemnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi části p.p.č. 252/1 o předpokládané výměře 2 m2, zahrada, části st.p.č. 91
o předpokládané výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území
Roztoky u Jilemnice, obci Roztoky u Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 430
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
a od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 500 Kč za 1 m2 trvalého záboru, po dokončení stavební
akce „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, 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 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. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 296/18 – poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Sdělil, že sociální výbor projednal body č. 13, 14, 15, 16, 39 d) a 39 h), a doporučil
je ke schválení.
Martin Půta
Sdělil, že se tyto peníze dají použít jen na podporu sociálních služeb a když použity nebudou,
tak se budou muset vrátit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 396/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 296/18 – poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1) změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 296/18 kterým se
a) snižují specifické ukazatele Finanční podpora sociálních služeb v Základní síti LK,
ve výši 1.719.477 Kč,
b) a navyšují jednotlivé specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, ve výši 1.719.477 Kč,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018, v úhrnném objemu
1.719.477 Kč, níže uvedeným příjemcům ve výši
Název

IČO

Sídlo

Registrač
ní číslo
sužby

Druh
sociální
služby

Výše
dotace v
Kč

Diakonie
ČCE středisko
Světlo ve
Vrchlabí

Komenskéh
o 616
43464343 Vrchlabí
543 01
Vrchlabí 1

8507871

osobní
asistence

240.499

Diecézní
charita
Litoměřice

Kosmonaut
ů 2022
Předměstí
40229939
412 01
Litoměřice
1

3632154

pečovatelská
služba

355.405

Farní
charita
Česká Lípa

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

nízkoprahová
6790491 zařízení pro
děti a mládež

96.124

Farní
charita
Česká Lípa

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

sociálně
aktivizační
2925974
služby pro
rodiny s dětmi

Město
Chrastava

Oblastní
charita Jičín

náměstí 1.
máje 1
00262871 463 31
Chrastava
Na jihu 553
Nové
73633755 Město
506 01 Jičín
1

7777619

pečovatelská
služba

sociálně
aktivizační
2584331
služby pro
rodiny s dětmi
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Snílek,
o.p.s.

Staré
Splavy
č.e.253
26640007 Doksy
471 63
Staré
Splavy

3802797

domy na půl
cesty

185.251

Spokojený
domov,
o.p.s.

Na Návsi 44
Veselá
29043913 295 01
Mnichovo
Hradiště

7143232

osobní
asistence

304.391

Hábova
1571/22,
00499811 155 00
Praha 5 Stodůlky

5002625 raná péče

39.750

Budovatelů
19, 466 01
60253177
Jablonec
nad Nisou

sociálně
aktivizační
9452301
služby pro
rodiny s dětmi

75.857

nám. E.
Beneše
559/28,
25049313 460 01
Liberec I Staré
Město

6877163

Centrum
pro dětský
sluch
Tamtam,
o.p.s.
Asociace
rodičů a
přátel
zdravotně
postiženýc
h dětí v ČR,
z.s. Klub
Jablonec
nad Nisou
SAREMA
LIBEREC
s.r.o.

sociální
rehabilitace

61.751

1.719.477

Celkem

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – úprava indikátorů ve smlouvě
o dotaci/příspěvku zřizovatele – financováno z rozpočtu Libereckého kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 397/18/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – úprava indikátorů ve smlouvě
o dotaci/příspěvku zřizovatele – financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vzor dodatku, jehož předmětem je změna / snížení indikátoru č. 2 (výkonnost – přímá péče)
z důvodu uplatnění dodatkové dovolené u úvazků pracovníků v přímé péči - v příloze č. 1
části A Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2018 u níže uvedených
poskytovatelů sociálních služeb v tomto rozsahu
Smlouva 2018 příloha č. 1 část
A

Navrhovaná
úprava smlouvy
2018 - příloha č.
1 část A

Hodnota
plnění
1.1.2018
31.12.20
18
"HP2"

Min.
hodnota
plnění
dle
Metodik
y 2018
(Příloha
č. 8)
"MHP2"

Hodnot
a
plnění
1.1.201
831.12.2
018
"HP2"

Min.
hodnot
a
plnění
dle
Metodi
ky
2018
(Příloh
a č. 8)
"MHP2
"

Poskytovatel

IČO

registr
ační
číslo
služby

FOKUS Semily, z.s.

2287108
0

6265472

Nad Školami 480,
513 01 Semily

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

OLP/1211/201
8

1.800

1.440

1.760

1.408

FOKUS Semily, z.s.

2287108
0

8899363

Nad Školami 480,
513 01 Semily

§70 - Sociální
rehabilitace

OLP/1211/201
8

1.800

1.440

1.760

1.408

FOKUS Turnov, z.s.

4929510
1

Skálova 415,
4661168 Turnov, 511 01
Turnov 1

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

OLP/1352/201
8

1.800

1.440

1.760

1.408

FOKUS Turnov, z.s.

4929510
1

Skálova 415,
7471836 Turnov, 511 01
Turnov 1

§43 - Podpora
samostatného
bydlení

OLP/1352/201
8

1.800

1.440

1.760

1.408

FOKUS Turnov, z.s.

4929510
1

Skálova 415,
9314906 Turnov, 511 01
Turnov 1

§45 - Centra
denních služeb

OLP/1352/201
8

1.800

1.440

1.763

1.410

Alvalída, z.s.

4422471
1

5293571

Hanychovská
743/3 Liberec IIIJeřáb, 46007
Liberec 7

§46 - Denní
stacionáře

OLP/1161/201
8

1.800

1.440

1.763

1.410

6824787
7

3790182

Roztocká 994,
514 01 Jilemnice

§46 - Denní
stacionáře

OLP/1173/201
8

1.800

1.440

1.761

1.408

6824787
7

4349497

Roztocká 994,
514 01 Jilemnice

§39 - Osobní
asistence

OLP/1173/201
8

1.800

1.440

1.763

1.410

§46 - Denní
stacionáře

OLP/1175/201
8

1.800

1.440

1.773

1.418

Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Semily, příspěvková
organizace

856134

Adresa

Na Olešce 433,
4297455 Podmoklice, 513
01 Semily

druh služby
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat dodatky
ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje na r. 2018.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/18 – poskytnutí dotací z kapitoly
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb
z prostředků Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona (předfinancování
2019)
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 398/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona (předfinancování 2019)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 308/18, kterým se upravují ukazatele v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, předfinancování registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb (NNO) rok 2019 ve výši 10.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0570191 – předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních
služeb (NNO) rok 2019 ve výši 10.000.000 Kč,
b) a navýšením jednotlivých specifických kazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, předfinancování registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
(NNO) rok 2019 ve výši 10.000.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb narok 2019, jejichž služby jsou zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018–2020 v úhrnném objemu 10.000.000 Kč,
níže uvedeným příjemcům do výše
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Poř
Název
.
poskytovat
čísl
ele
o

IČO

46749411

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

65635591

Rumunská
14/6, 460
01 Liberec
IV-Perštýn

65635591

Rumunská
14/6, 460
01 Liberec
IV-Perštýn

01.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

02.

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

03.

FOKUS Liberec
o.p.s.

04.

05.

ADVAITA, z.ú.

ADVAITA, z.ú.

Sídlo

06.

ADVAITA, z.ú.

65635591

07.

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

26593980

08.

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

26593980

09.

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

26593980

10.

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

26593980

11.

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

26593980

Rumunská
14/6, 460
01 Liberec
IV-Perštýn
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

Druh
Registra
sociální
ční číslo
služby

Výše
dotace
2019
(v Kč)

3596108

§43 podpora
samostatné
ho bydlení

100.000

8208204

§70 sociální
rehabilitace

159.000

5563434

§67 sociálně
terapeutické
dílny

143.000

6552817

§37 odborné
sociální
poradenství

80.000

4142726

§64 - služby
následné
péče

95.000

4853448

§68 terapeutické
komunity

112.000

7559709

§39 - osobní
asistence

159.000

7135154

§39 - osobní
asistence

143.000

9349276

§39 - osobní
asistence

159.000

3852372

§39 - osobní
asistence

143.000

2453453

§56 tlumočnické
služby

95.000
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12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

MAREVA z.s.

17.

COMPITUM, z.s.

18.

Domov u
Spasitele,
středisko
DMCČSH

19.

Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou

20.

Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou

21.

Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou

22.

Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou

23.

Diakonie ČCE středisko v
Jablonci nad
Nisou

01679198

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I
Na
Pískovně
657/24,
460 14
Liberec
XIV Ruprechtic
e

26571129

Vysoká
4231/35,
466 02
Jablonec
nad Nisou

26593980

26593980

26593980

26593980

73633992

Máchova
650, 464
01
Frýdlant
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou

73633992

Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou

73633992

Pod
Baštou
1375/10,
466 01

73632791

73633992

73633992

1656576

§44 odlehčovací
služby

127.000

5362299

§44 odlehčovací
služby

120.000

2164863

§44 odlehčovací
služby

120.000

6806376

§44 odlehčovací
služby

120.000

7734736

§40 pečovatelsk
á služba

143.000

6769479

§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

95.000

3988103

§49 domovy pro
seniory

95.000

8492814

§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

95.000

3428319

§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

95.000

8701695

§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

95.000

7080749

§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

95.000

5741111

§40 pečovatelsk
á služba
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Jablonec
nad Nisou

24.

25.

FOKUS Turnov,
z.s.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

Skálova
415, 511
01 Turnov

49295101

Skálova
415, 511
01 Turnov

26.

FOKUS Turnov,
z.s.

49295101

27.

Spokojený
domov o.p.s.

29043913

28.

Spokojený
domov o.p.s.

29.

Spokojený
domov o.p.s.

30.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

29043913

29043913

28700210

31.

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

32.

Centrum pro
integraci cizinců,
o.p.s.

33.

SAREMA
LIBEREC s.r.o.

25049313

34.

ALVALÍDA, z.s.

44224711

35.

Bílý kruh
bezpečí, z.s.

28700210

26631997

47607483

Skálova
415, 511
01 Turnov
Na Návsi
44,
Veselá,
295 01
Mnichovo
Hradiště
Na Návsi
44,
Veselá,
295 01
Mnichovo
Hradiště
Na Návsi
44,
Veselá,
295 01
Mnichovo
Hradiště
Pod
Perštýnem
321/1, 460
01 Liberec
IV Perštýn
Pod
Perštýnem
321/1, 460
01 Liberec
IV Perštýn
Pernerova
10/32, 186
00 Praha Karlín
nám. Dr.
E. Beneše
559/28,
460 01
Liberec I –
Staré
Město
Hanychovs
ká 743/3,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
U Trojice
1042/2,
150 00
Praha Smíchov

9314906

§45 - centra
denních
služeb

80.000

4661168

§67 sociálně
terapeutické
dílny

120.000

7471836

§43 podpora
samostatné
ho bydlení

80.000

7143232

§39 - osobní
asistence

143.000

5968921

§44 odlehčovací
služby

55.000

7253089

§40 pečovatelsk
á služba

85.000

4343228

§44 odlehčovací
služby

159.000

9543067

§37 odborné
sociální
poradenství

55.000

3364695

§37 odborné
sociální
poradenství

64.000

7455227

§70 sociální
rehabilitace

76.000

5293571

§46 - denní
stacionáře

85.000

9015328

§37 odborné
sociální
poradenství

95.000
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Anděl strážný,
z.ú.

DIAKONIE
DUBÁ, z.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.

FOKUS Semily,
z.s.

FOKUS Semily,
z.s.

DH Liberec o.p.s.

DH Liberec o.p.s.

02771527

Fügnerovo
náměstí
1808/3,
120 00
Praha Nové
Město

26591511

Dlouhá
87/103,
471 41
Dubá

25755277

Šafaříkova
635/24,
120 00
Praha Vinohrady
Šafaříkova
635/24,
120 00
Praha Vinohrady

25755277

Šafaříkova
635/24,
120 00
Praha Vinohrady

22871080

Nad
Školami
480, 513
01 Semily

22871080

Nad
Školami
480, 513
01 Semily

25755277

27298523

27298523

45.

DH Liberec o.p.s.

27298523

46.

DH Liberec o.p.s.

27298523

47.

NADĚJE

00570931

48.

NADĚJE

00570931

Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 – Starý
Harcov
Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 – Starý
Harcov
Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 – Starý
Harcov
Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 – Starý
Harcov
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky

8384795

§41 tísňová péče

127.000

1372957

§70 sociální
rehabilitace

112.000

5713240

§69 terénní
programy

112.000

6719009

§37 odborné
sociální
poradenství

48.000

5235056

§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

95.000

6265472

§67 sociálně
terapeutické
dílny

143.000

8899363

§70 sociální
rehabilitace

53.000

3166608

§48 domovy
pro osoby
se
zdravotním
postižením

95.000

2718583

§67 sociálně
terapeutické
dílny

95.000

7044506

§51
chráněné
bydlení

95.000

5793673

§ 39 osobní
asistence

80.000

1303151

§63 noclehárny

127.000

1020591

§61 nízkoprahov
á denní
centra

127.000
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49.

50.

NADĚJE

NADĚJE

00570931

00570931

51.

NADĚJE

00570931

52.

NADĚJE

00570931

53.

54.

NADĚJE

NADĚJE

00570931

00570931

K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky
K Brance
11/19e,
155 00
Praha Stodůlky

5918012

§57 azylové
domy

127.000

9860755

§69 terénní
programy

110.000

1420566

§69 terénní
programy

127.000

3822869

§63 noclehárny

127.000

1775589

§69 terénní
programy

143.000

4823957

§61 nízkoprahov
á denní
centra
§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

3959325

§54 - raná
péče

159.000

5391602

§50 domovy se
zvláštním
režimem

127.000

2481915

57.

Rodina24 z.ú.

22829903

58.

Rodina24 z. ú.

22829903

Matoušova
406/20,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
Matoušova
406/20,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
Nerudova
3113/17,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Nerudova
3113/17,
466 01
Jablonec
nad Nisou

25405276

Konopná
776, 460
14 Liberec
14

8975100

25405276

Konopná
776, 460
14 Liberec
14

6714275

25405276

Konopná
776, 460
14 Liberec
14

6899978

25405276

Konopná
776, 460
14 Liberec
14

5300062

55.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

56.

Centrum LIRA,
z.ú.

28731191

59.

60.

61.

62.

MAJÁK o.p.s.

MAJÁK o.p.s.

MAJÁK o.p.s.

MAJÁK o.p.s.

8419868

24

§39 - osobní
asistence
§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s

127.000

159.000

120.000

95.000

127.000

127.000

95.000
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dětmi

63.

Snílek, o.p.s.

26640007

64.

Diakonie ČCE středisko Světlo
ve Vrchlabí

43464343

Staré
Splavy ev.
253, 471
63 Doksy
Komenské
ho 616,
543 01
Vrchlabí

65.

Diakonie ČCE středisko Světlo
ve Vrchlabí

43464343

66.

Reva o. p. s.

25447726

67.

LAMPA, z.s.

22889159

Komenské
ho 616,
543 01
Vrchlabí
Na
Perštýně
352/33,
460 01
Liberec IV
- Perštýn
Husova
89, 471 24
Mimoň I

22889159

Husova
89, 471 24
Mimoň I

68.

LAMPA, z.s.

69.

Experance, z.s.

70.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

71.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

72.

Národní ústav
pro autismus,z.ú.

73.

Národní ústav
pro autismus,
z.ú.

74.

Občanské
sdružení D.R.A.K

75.

Občanské
sdružení D.R.A.K

26623064

Větrná
1831/12,
470 01
Česká Lípa
Brunnerov
a 1011/3,
163 00
Praha Řepy
Brunnerov
a 1011/3,
163 00
Praha Řepy

26623064

Brunnerov
a 1011/3,
163 00
Praha Řepy

04919670

26623064

26636328

Brunnerov
a 1011/3,
163 00
Praha Řepy
Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov

26636328

Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov

26623064

3802797

§58 domy
na půl cesty

95.000

8507871

§39 - osobní
asistence

112.000

3148048

§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

95.000

2494667

§39 - osobní
asistence
§69 terénní
programy
§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež
§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

9864940

§44 odlehčovací
služby

57.000

2284277

§37 odborné
sociální
poradenství

48.000

7472903

§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

51.000

4319542

§66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se zp

51.000

8791447

§37 odborné
sociální
poradenství

48.000

6374958

§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

95.000

2049573
7555345

1457407

25

143.000
110.000

95.000

95.000
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76.

Občanské
sdružení D.R.A.K

26636328

77.

Občanské
sdružení D.R.A.K

26636328

Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov
Oblačná
450/1, 460
05 Liberec
VKristiánov

27004295

Smetanov
a 387, 473
01 Nový
Bor

78.

Rodina v centru,
z. ú.

85.

Společnost
Dolmen, z.ú.

27291049

86.

Tyfloservis,
o.p.s.

26200481

Dlouhá
729/37,
110 00
Praha Staré
Město
Dlouhá
729/37,
110 00
Praha Staré
Město
1. máje
868/11,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
Rybná
716/24,
110 00
Praha Staré
Město
nám.
Českých
bratří
36/1, 460
05 Liberec
Kristiánov
nám.
Českých
bratří
36/1, 460
05 Liberec
Kristiánov
nám.
Českých
bratří
36/1, 460
05 Liberec
Kristiánov
Krakovská
1695/21,
Praha 1 Nové
Město

87.

Oblastní charita
Jičín

73633755

Na jihu
553, 506
01 Jičín

79.

Česká unie
neslyšících, z. ú.

80.

Česká unie
neslyšících, z. ú.

81.

Diakonie
Beránek z.s.

82.

Romodrom o.p.s.

83.

Společnost
Dolmen, z.ú.

84.

Společnost
Dolmen, z.ú.

00675547

00675547

40233189

26537036

27291049

27291049

8054292

§66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se zp

60.000

5063729

§69 terénní
programy

60.000

2930990

§62 nízkoprahov
á zařízení
pro děti a
mládež

95.000

4756138

§66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se zp

75.000

4358523

§56
tlumočnické
služby

55.000

5231429

§40 pečovatelsk
á služba

127.000

1161877

§69 terénní
programy

143.000

5227172

§51 chráněné
bydlení

95.000

4353078

§43 podpora
samostatné
ho bydlení

112.000

6650186

§67 sociálně
terapeutické
dílny

95.000

3843439

2584331

26

§70 sociální
rehabilitace
§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
dětmi

95.000

95.000
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88.

Diecézní charita
Litoměřice

40229939

89.

Déčko Liberec
z.s.

68455232

90.

Most k naději,
z.s.

63125137

91.

Most k naději,
z.s.

63125137

92.

Most k naději,
z.s.

63125137

93.

Most k naději,
z.s.

94.

Rytmus Liberec,
o.p.s.

27322793

95.

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

25405080

63125137

Kosmonau
tů 2022,
412 01
Litoměřice
Švermova
32/35, 460
10 Liberec
XFrantiškov
Petra
Jilemnické
ho 1929/9,
434 01
Most
Petra
Jilemnické
ho 1929/9,
434 01
Most
Petra
Jilemnické
ho 1929/9,
434 01
Most
Petra
Jilemnické
ho 1929/9,
434 01
Most
Palachova
514/7, 460
01 Liberec
ul. gen.
Svobody
83, 460 13
-Liberec
13

3632154

§40
pečovatelsk
á služba

95.000

9813481

§79 odoborné
sociální
poradenství

112.000

1220799

§58 domy
na půl cesty

95.000

3775974

§69 terénní
programy

127.000

8306216

§69 terénní
programy

112.000

1229581

§59
kontaktní
centra

2527518

§70 sociální
rehabilitace

159.000

4873800

§39 - osobní
asistence

127.000

95.000

schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci,
rozhoduje
o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 z důvodu vyřazení jejich žádosti
pro administrativní nesoulad s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2019
Poř.
číslo

Název

96.

Tichý svět,
o.p.s.

97.

Návrat,
o.p.s.

Celkem

IČO

Sídlo

26611716

Staňkovská
378, 198 00
Praha Hostavice

27323773

Široká 304/68,
460 07 Liberec

Registrač
ní číslo

Druh
sociální
služby

4385424

§70 sociální
rehabilitace

6224406

§ 57 azylové
domy

Administrativn
í nesoulad
nebyl dodržen
dotační titul
žádost byla
zaslána po
termínu

2 služby

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
27
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Termín: 30. 11. 2018
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšné žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 25. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 –
Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení
výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 399/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/18 – Snížení výdajů kapitoly 912 05 –
Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 322/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižují se výdaje kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, na akci č. 05500191501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace –
Instalace stropního zvedacího systému a bezbariérového vstupu včetně podřezávky
v celkové výši 1.682.978 Kč,
2. navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku, na akci č. 01491071501 Jedličkův ústav, příspěvková organizace –
Přístavba evakuačního výtahu o celkovou výši 1.682.978 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

28
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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17. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/18, snížení kapitoly 917 07 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení výdajů v kapitoly
914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Studie
Křišťálové údolí
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 400/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/18, snížení kapitoly 917 07 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení výdajů v kapitoly 914 07
– Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Studie Křišťálové
údolí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/2018, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel Preciosa – Křišťálové údolí, studie o celkovou částku
332.750 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 914 07 Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, o celkovou částku 332.750 Kč na zajištění potřeb v oblasti projektu Křišťálové
údolí
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Revokace části usnesení č. 138/18/ZK z 24. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace paní Anně Adamcové
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

29
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 401/18/ZK
Revokace části usnesení č. 138/18/ZK z 24. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace paní Anně Adamcové
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
odmítnutí dotace příjemcem
trvale bytem
které 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,
revokuje
část usnesení č. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 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
trvale bytem
na projekt „Statické zajištění objektu
čp. 4, Dřevčice – Dubá"
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Dodatek ke smlouvě č. OLP/2350/2018 s panem Petrem Kujanem a dodatek č. 1
ke smlouvě OLP/2410/2018 s paní PhDr. Magdalenou Landovou
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 402/18/ZK
Dodatek ke smlouvě č. OLP/2350/2018 s panem Petrem Kujanem a dodatek č. 1
ke smlouvě OLP/2410/2018 s paní PhDr. Magdalenou Landovou
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace
trvale bytem
o změnu závazných parametrů projektu „Obnova roubené části
přízemí jižního průčelí“ 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,
30

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 10. 2018

==================================================================
2) žádost příjemce dotace

trvale bytem
trvale
bytem
o prodloužení termínu realizace projektu
„Stavební úpravy půdního prostoru a výměna střešní krytiny domu čp. 1 v obci
Polevsko“, 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
o změně závazných parametrů projektu „Obnova roubené části přízemí jižního průčelí“,
příjemce dotace
z těchto
Název parametru
Jednotka
Hodnota
Přezdívání zdiva
m3
12200
Výroba a montáž nových vstupních dveří
ks
1
Nové hliněné omítky a vápenný nátěr
m2
22,284
Nátěr tesařských konstrukcí
m2
17,683
na tyto nové
Název parametru
Jednotka
Hodnota
a

Výroba a montáž nových vstupních dveří
ks
2
2
Nové hliněné omítky a vápenný nátěr
m
22,284
Nátěr tesařských konstrukcí
m2
17,683
o změně termínu realizace projektu „Stavební úpravy půdního prostoru a výměna střešní
krytiny domu čp. 1 v obci Polevsko“, příjemce
a
z 15. 11. 2018 na 30. 6. 2019, a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování
z 3. 12. 2018 na 19. 8. 2019,
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2350/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Obnova
roubené části přízemí jižního průčelí “, uzavřené dne 11. 6. 2018 mezi Petrem Kujanem
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2410/2018 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 „Stavební
úpravy půdního prostoru a výměna střešní krytiny domu čp. 1 v obci Polevsko“, uzavřené
dne 11. 6. 2018 mezi
a
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace a vyúčtování
projektu
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 30. 11. 2018
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
ke smlouvám k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 30. 11. 2018
31
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HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/2018 snížení kapitoly 919 03 –
Pokladní správa a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové dotace, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádného neinvestičního
účelového příspěvku Muzeu Českého ráje, příspěvkové organizaci na akci „Oprava
barokních koníren při čp. 70“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 403/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/2018 snížení kapitoly 919 03 – Pokladní
správa a navýšení kapitoly 912 07 – Účelové dotace, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádného neinvestičního účelového příspěvku
Muzeu Českého ráje, příspěvkové organizaci na akci „Oprava barokních koníren při
čp. 70“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 –
Pokladní správa, ekonomický odbor, specifický ukazatel „Finanční rezerva na řešení věcných,
finančních a organizačních opatření orgánů kraje“, ve výši 250.000 Kč a současně se navyšují
výdaje v kapitole 912 07 Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, dílčí ukazatel „MČRT - Oprava barokních koníren“, ve výši 250.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 – Lesnický fond
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 404/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 – Lesnický fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/18, kterým se snižují rezervy ve výdajích
kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši
703.048 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 703.048 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
rozhoduje
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu
Libereckého kraje v úhrnném objemu 703.048 Kč níže uvedeným příjemcům
na projekt/aktivitu do výše

Č.

Název žadatele

1

2

3

4

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

Právní statut

Výše dotace
v Kč

Účel dotace

Režim
podpory
De
minimis
(D) /
Notifikac
e (N)

Obec Kunratice

Kunratice 158,
46744967 Kunratice, 464 01

obec

1.200 Kč

instalace
odparníků 1.200 Kč D

Město
Raspenava

Fučíkova 421,
00263141 Raspenava, 463 61

obec

7.400 Kč

instalace odparníků
7.400 Kč D

Městské lesy
Liberec, p.o.

Lidové sady 425/1,
Liberec I-Staré
72053984 Město, 460 01

p.o.

9.400, Kč

instalace odparníků
9.400 Kč D

Město
Raspenava

Fučíkova 421,
00263141 Raspenava, 463 61

obec

24.440 Kč

výstavba oplocenky
24.440 Kč N

Obec Bezděz

Bezděz 102, Bezděz,
00673382 472 01

obec

11.200 Kč

výstavba oplocenky
11.200 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

7.140 Kč

výstavba oplocenky
7.140 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

6.120 Kč

výstavba oplocenky
6.120 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

5.700 Kč

výstavba oplocenky
5.700 Kč D

obec

5.960 Kč

další výchovný zásah
5.960 Kč D

5

6

7

8

9
Obec Janův Důl

Janův Důl 75, Janův
00831395 Důl, 463 52
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10
Obec Luka

Luka 17, Luka,
00673480 472 01

11

12

13

obec

7.800 Kč

výstavba oplocenky
7.800 Kč N

fyzická osoba
nepodnikající

6.300 Kč

výstavba oplocenky
6.300 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

12.240 Kč

výstavba oplocenky
12.240 Kč D

Městské lesy
Doksy, s.r.o.

Valdštejnská 258,
25432851 Doksy, 472 01

s.r.o.

199.200 Kč

Obec Višňová

Višňová 184,
00263265 Višňová, 464 01

obec

21.968 Kč

výstavba oplocenky
199.200 Kč D
výstavba oplocenky
10.640 Kč, aplikace
nátěru proti okusu
6.848 Kč, další
výchovný zásah
4.480 Kč N

fyzická osoba
nepodnikající

8.460 Kč

výstavba oplocenky
8.460 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

11.600 Kč

výstavba oplocenky
11.600 Kč D

5.200 Kč

výstavba oplocenky
5.200 Kč N

fyzická osoba
nepodnikající

12.600 Kč

výstavba oplocenky
12.600 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

7.320 Kč

výstavba oplocenky
7.320 Kč D

14

15

16

17
Obec Ždírec

Ždírec 7, Ždírec,
00673463 472 01

18

19

20

21

22

obec

Město Osečná

Svatovítské náměstí
00263061 105, Osečná, 463 52

obec

4.400 Kč

výstavba oplocenky
4.400 Kč N

Město
Raspenava

Fučíkova 421,
00263141 Raspenava, 463 61

obec

7.400 Kč

instalace odparníků
7.400 Kč D

Římskokatolick
á farnost Tuhaň

Požárníků 120, Dubá,
62237985 471 41
církev

9.600 Kč

výstavba oplocenky
9.600 Kč N

Obec Tuhaň

Tuhaň 32, Tuhaň,
00831727 472 01

obec

6.720 Kč

další výchovný zásah
6.720 Kč N

Město Dubá

Masarykovo náměstí
00260479 138/1, Dubá, 471 41

obec

5.400 Kč

výstavba oplocenky
5.400 Kč N

Obec Okna

Okna 40, Okna,
00673412 471 62

obec

10.740 Kč

výstavba oplocenky
10.740 Kč N

Obec Kunratice

Kunratice 158,
46744967 Kunratice, 464 01

obec

1.200 Kč

instalace odparníků
1.200 Kč D

23

24

25

26

34
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27

fyzická osoba
nepodnikající

28
Obec Chlum

Chlum 95, Chlum,
00483362 472 01

29

30

33

34

výstavba oplocenky
46.200 Kč N

fyzická osoba
nepodnikající

4.080 Kč

výstavba oplocenky
4.080 Kč D

obec

5.240 Kč

výstavba oplocenky
5.240 Kč N

Obec Jestřebí

Jestřebí 142, Jestřebí,
00260878 471 61

obec

21.060 Kč

výstavba oplocenky
21.060 Kč D

6.500 Kč

instalace lapáků
6.500 Kč D
instalace lapáků 5.500
Kč, instalace odparníků D (5 700)
200 Kč, další výchovný /
zásah 3.840 Kč N (3 840)

Denisa
Strapinová

04340248 /

fyzická osoba
podnikající

Město
Chrastava

náměstí 1. máje 1,
00262871 Chrastava, 463 31

obec

9.540 Kč

Město
Raspenava

Fučíkova 421,
00263141 Raspenava, 463 61

obec

7.400 Kč

instalace odparníků
7.400 Kč D

Obec Kunratice

Kunratice 158,
46744967 Kunratice, 464 01

obec

1.200 Kč

instalace odparníků
1.200 Kč D

Městské lesy
Liberec, p.o.

Lidové sady 425/1,
Liberec I-Staré
72053984 Město, 460 01

p.o.

9.400 Kč

instalace odparníků
9.400 Kč D

Obec Jestřebí

Jestřebí 142, Jestřebí,
00260878 471 61

obec

13.000 Kč

výstavba oplocenky
13.000 Kč D

FINE DREAM,
s.r.o.

Přístavní 321/14,
Praha - Holešovice,
27245039 170 00

s.r.o.

9.600 Kč

výstavba oplocenky
9.600 Kč N

fyzická osoba
nepodnikající

5.280 Kč

výstavba oplocenky
5.280 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

3.840 Kč

výstavba oplocenky
3.840 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

11.600 Kč

výstavba oplocenky
11.600 Kč D

obec

13.200 Kč

37

38

46.200 Kč

obec

Kruh 165, Kruh,
00275859 514 01

35

36

výstavba oplocenky
8.080 Kč D

Obec Kruh
31

32

8.080 Kč

39

40

41

42
Obec Volfartice

Volfartice 59,
00261076 Volfartice, 471 12

43
fyzická osoba
nepodnikající

35

7.800 Kč

výstavba oplocenky
13.200 Kč D
instalace lapáků 1.000
Kč, instalace odparníků
400 Kč, výstavba
oplocenky
6.400 Kč D
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44

Denisa
Strapinová

04340248 /

45

47

Městské lesy
Liberec, p.o.

Lidové sady 425/1,
Liberec I-Staré
72053984 Město, 460 01

48

49

fyzická osoba
podnikající

28.000 Kč

instalace lapáků
28.000 Kč D

fyzická osoba
nepodnikající

5.280 Kč

výstavba oplocenky
5.280 Kč D

29.000 Kč

výstavba oplocenky
29.000 Kč N

4.040 Kč

výstavba oplocenky
4.040 Kč D

37.000 Kč

výstavba oplocenky
37.000 Kč N

p.o.

fyzická osoba
nepodnikající
Městys Libštát

Libštát 198, Libštát,
00275891 512 03

obec

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

Název žadatele

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

Právní statut

Požadovaná
výše dotace v
Kč

fyzická osoba
nepodnikající

46

9.360 Kč

Důvod nesplnění podmínek

nedodržena lhůta pro podání
žádosti o příspěvek

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018,
2.

Termín: 30. 11. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, Program podpora hospodaření v lesích,
k podpisu.
Termín: 31. 03. 2019

HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Zapojení Libereckého kraje do kofinancování projektové a inženýrské přípravy
navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby
hnědouhelného dolu Turów
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Martin Půta
Doplnil, že je spokojený s tím, že se projektová příprava financuje, protože na Ministerstvu
zemědělství je to poprvé, co se v programu umožňuje financovat projektovou přípravu. Je ale
36
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nespokojený s tím, že částka a procenta nesedí, respektive neodpovídají slibům, které zazněly
při březnovém výjezdu vlády do krajů, kdy se mluvilo o 100% financování. Tímto směrem
také budou vedena další jednání. Avšak v této fázi kraj navrhuje garantovat to, že kdyby sliby
naplněny nebyly, tak bude kraj spolufinancovat ve výši 10%, jak to popisoval pan radní.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor projednal body č. 21, 22, 23 a 27, a doporučil je ke schválení.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Podotkl, že nemá detailní informace o všech jednáních, ale nebylo mu jasné, proč to neplatí
provozovatel dolu. Chtěl vědět, zda taková jednání proběhla, na jaké byla úrovni a s jakým
výsledkem.
Jiří Löffelmann
Podotkl, že jednání proběhlo několik, byly vytvořeny pracovní skupiny jednak na té nejvyšší
úrovni, tzn. vládní, dále pak ministerská komise, které se sám zúčastňuje pravidelně,
a ta za poslední dva roky zasedala třikrát nebo čtyřikrát, což bylo také na popud dotčených
měst a obcí. Ministerstva si tento problém přehazovala jak „horký brambor“ a nechtěla
to řešit. Problém je v tom, že polská strana se k tomu staví tak, že si není jednoznačně jistá
tím, že tento problém způsobuje ona. Tím pádem není v tuto chvíli možné dostat z nich
ty dané peníze a nejde to ani kvantifikovat ve vztahu k tomu, co teprve nastane,
tzn. to rozšíření dolu. V současné době je dobré, že už se našly finanční prostředky,
a to na Ministerstvu životního prostředí, na financování v činnosti České geologické služby
právě na to, aby kraj získal dostatek podkladů a určitou jistotu, že ten problém bude s největší
pravděpodobností způsobovat dále důl Turów a jeho činnost. Polská strana argumentuje
i změnou klimatických podmínek, tzn. všeobecným suchem, což nejde zpochybňovat.
Zároveň se modelací zabývají odborné společnosti, které by měly dát výsledné materiály
na stůl, a na základě toho by měla česká vláda jednat s polskou stranou v rámci bilaterálních
jednání na kompenzacích a úhradě škody. Ale kraj nemůže čekat až na tento konec, a musí
se teď dělat ty kroky k tomu, aby bylo možné ty negativní důsledky vyřešit. Dále je to pak
úkol na vládní úrovni, aby vláda peníze od Polska dostala.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Poděkoval za odpověď. Dále podotkl, že by si dále uměl představit i určitou žalobu směrem
k náhradě škody v případě, že bude prokazatelná, takže se nedomnívá, že to musí zůstat jen
na mezivládní úrovni. Očekává, že až to bude relevantní, tak zastupitelstvo obdrží nějakou
další informaci.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podoktl, že odhad investičních nákladů je 1,7 miliardy Kč. Zeptal se, zda tam v tuto chvíli
existuje předpoklad zdroje financování anebo zda je stejný jako v případě projektové
dokumentace.
Martin Půta
Odpověděl, že zatím existují pouze přísliby a „hra“, která se kolem toho bude hrát, bude
dlouhá a těžká. Souhlasil s panem zastupitelem Baxou, že to nejspíše nakonec skončí
u nějakého evropského soudu, protože nevěří tomu, že bude vlastník ochoten něco platit přes
hranice, protože je pro něj výhodnější tvrdit, že když se vykope hluboká jáma v zemi, tak
to nemá vliv na okolí. V této souvislosti budou nejdůležitější data České geologické služby,
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která posiluje systém vrtů na česko-polské hranici, na Frýdlantsku, na Hrádecku
a na Chrastavsku. Pokud vrty ukážou, že to vliv na spodní vodu má, tak kraj dostane
argumenty k soudu. Ale i tak není možné čekat na 10leté spory, jinak nebudou projekty, bez
kterých se to zásobování vodou odehrát nedá. Pozice kraje je jednoduchá, stát by to měl
vyjednat, protože se jedná o problém státu, když mu budou 200 m od hranice těžit uhlí. Pokud
to stát nebude schopný vyjednat s vlastníkem dolu, tak bude kraj chtít kompenzace z českého
státního rozpočtu. Jednodušší jednání by bylo, kdyby byl důl na české straně, ale takto
to jednání jednoduché nebude.
Jiří Löffelmann
Doplnil, že polská strana už před více než rokem měla předložit EIU, tzn. kompletní
posouzení, ta však stále nebyla předložena. Na tom je vidět, jak k problému na druhé straně
přistupují. Není možné si dělat iluze, že tam bude větší dobrá vůle, spíše bude potřeba
vytvářet na ně větší tlak. Je potřeba, aby se k tomu nejvyšší orgány postavily nekompromisně.
Pan ministr Brabec říkal, že má na polské straně už třetího rezortního ministra, tudíž trvá, než
se s tím ten nový seznámí. Jedná se tedy o dlouhodobou záležitost, ale kraj tomu věnuje
maximální pozornost, a jsou přísliby i na financování konkrétních realizačních opatření, které
se budou dělat.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že jsou předběžně navržena technická opatření, která ale nemusí být realizována.
Zajímalo ho, jak bude vyhodnocována efektivita jednotlivých opatření, protože některá jsou
náročná ekonomicky a některá jsou náročná dopadem na životní prostředí, a vybrat z nich
taková, co budou nejefektivnější, nebude triviální. Zeptal se, zda chce zadavatel tato opatření
rovnou naprojektovat nebo chce sestavit návrh, který by vedl k zajištění pitné vody pro region
s co nejmenšími dopady na životní prostředí a na investiční náklady. Zajímalo ho,
na co se bude klást důraz, protože například napojení na Josefodolskou přehradu znamená
velký zásah.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Podotkl, že je škoda, že se páni zastupitelé nezúčastnili konference Fenomén Turów, která
proběhla 12. září ve Frýdlantu. Tam se tyto podrobnosti projednávaly ze strany Frýdlantské
vodárenské společnosti. Podotkl, že pokud stojí o podrobnosti, tak je může poskytnout jak
Severočeská vodárenská společnost, tak Frýdlantská vodárenská společnost. Vstupní studii
zpracovávaly renomované firmy a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Víceméně jsou
data verifikována a v obou materiálech je možné se seznámit s jednotlivými navrženými
opatřeními. Za Frýdlantsko jsou tzv. zatěžovací stavy 1, 2, 3. Díky Libereckému kraji
se na Frýdlantsku na zatěžovacím stavu 1 pracuje, také se pracuje na Hrádecku
a Chrastavsku. Je to tak, že bylo odsouhlaseno zásadní opatření, a to přiváděcí řady a lokální
opatření na řadech, tzn. že tam, kde jsou v současné době studny, kde se ztrácí voda
prokazatelně, tak bude přiveden vodovod a lokální vodní zdroje, které jsou ohroženy,
konkrétně na Frýdlantsku Dětřichov a Višňová, tak tam jsou posíleny zdroje z Frýdlantu.
V současné době je to tak, že díky příspěvku Libereckého kraje se rekonstruuje úpravna vody
v Bílém Potoce, kde se efektivita vodního zdroje zvyšuje zhruba 2,5 krát a zvyšuje
se i akumulační schopnost těch zdrojů. Opatření je mnoho a pozval zastupitele do Frýdlantu,
aby se s tím mohli osobně seznámit. Přivedení vody před Jizerské hory (Josefodolská
přehrada) je extrémním řešením, použilo by se až v momentě, kdyby byly vyčerpány veškeré
vodní zdroje na Frýdlantsku a pokud by se opravdu prokázalo ohrožení vodních zdrojů, které
jsou třeba ve Frýdlantu, v Krásném lese, v Bulovce atd.
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Martin Půta
Informoval, že 13. listopadu je od 11:00 hodin další konference k Turówu, kterou svolávají
polští aktivisté, což je pozitivní, protože i v Polsku se najdou tací, kteří se nechtějí smířit
s tím, že se to vytěží. Přislíbil, že zařídí distribuci pozvánky pro všechny krajské zastupitele
a bude usilovat o to, aby tam byl nějaký zástupce Ministerstva životního prostředí nebo České
geologické služby, aby měli relevantní informace. Předpokládá, že závěry, které připravuje
Frýdlantská vodárenská společnost a Severočeská vodárenská společnost, budou podrobeny
stejnému posouzení vlivu na životní prostředí, jako jakýkoli jiný projekt.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že se nemůže účastnit každé konference, ale závěry studie, kterou zmiňoval pan
starosta Ramzer, četl, a i tehdy ho napadla stejná myšlenka – podle jakých kritérií
a jednotlivých vah, ekonomických nebo z hlediska dopadu na životní prostředí, budou
jednotlivá opatření posuzována. Bude rád za materiály, které z konference vzešly, a pokud
to bude možné, tak se v listopadu konference rád zúčastní.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Podoktl, že neví, jakým ekonomickým způsobem se dá posoudit to, zda člověk má anebo
nemá vodu. Pokud člověk nemá u svého obydlí vodu, tak tam nemůže bydlet. Neví, jaký
to má dopad a pokud mají na vesnici bydlet lidé, tak musí dostat vodu.
Martin Půta
Konstatoval, že se domnívá, že je to téma, kterému se bude kraj nepochybně věnovat,
v příštích měsících a letech opakovaně, protože se jedná o problém, který nezmizí sám
od sebe. Kraj komunikuje nejenom se státními orgány, ale i s různými neziskovými
organizacemi. Dopoledne měl schůzku s lidmi, kteří řeší problematiku pojištění
hnědouhelných dolů. I v Polsku a v Německu, kde je situace paradoxní v tom, že významní
vlastníci hnědouhelných dolů blízko polské a české hranice jsou Češi, tudíž je to propojená
záležitost. Ekologické dopady těžby jsou podobné jak tady, tak výše u potoku Nisy, takže
ta věc je složitá. Požádal pana radního Löffelmanna, aby průběžně předkládal všechny nové
informace v písemných podkladech pro jednání zastupitelstva. Nyní se navrhuje schválení
závazku, ale bude se dělat všechno pro to, aby to zaplatil český státní rozpočet, protože
to je jediný způsob jak stát přesvědčit, aby vyjednával s polskou stranou. Pokud chtějí
zastupitelé pochopit situaci do detailů, tak hlavním vlastníkem energetické skupiny PGE
je polský stát, takže vlastník bude dělat všechno proto, aby maximalizoval zisky a stejný
vlastník je ten, se kterým se bude jednat o kompenzacích. To je také důvod, proč je kraj
skeptický k tomu, že by došlo k dobrovolnému plnění přes hranice.
Jiří Löffelmann
Přislíbil, že na příští jednání zastupitelstva kraje předloží písemný materiál, kde bude
zpracována chronologie a sumář toho, co proběhlo a co se dá v nejbližší době očekávat.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 405/18/ZK
Zapojení Libereckého kraje do kofinancování projektové a inženýrské přípravy
navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby
hnědouhelného dolu Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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podmínky podprogramu 129 304 zaměřeného na podporu projektové a inženýrské přípravy
navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského
hnědouhelného dolu Turów na českém území, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR
v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II“,
schvaluje
finanční spoluúčast Libereckého kraje při realizaci projektové a inženýrské přípravy
navržených opatření určených k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského
hnědouhelného dolu Turów na českém území do výše 1/3 vlastního podílu způsobilých
výdajů žadatele, maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů prostřednictvím Fondu
ochrany vod do celkového objemu 8,6 mil. Kč v letech 2019–2022
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, projednat míru podpory
s Ing. Miroslavem Tomanem, CSc., ministrem zemědělství ČR, a s Ing. Andrejem
Babišem, předsedou vlády ČR,
2.

Termín: 30. 11. 2018
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit finanční alokaci do celkové výše 8,6 mil. Kč na daný účel
v rozpočtu Libereckého kraje v letech 2019–2022.
Termín: 30. 09. 2019

HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Změna termínu realizace projektu – Obec Plavy OLP/4555/2016, Obec Čtveřín
OLP/3230/2017
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 406/18/ZK
Změna termínu realizace projektu – Obec Plavy OLP/4555/2016, Obec Čtveřín
OLP/3230/2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace Obce Plavy, se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy,
IČ 00262510, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Plavy – rozšíření
veřejné kanalizace, projektová dokumentace“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 567/16/ZK ze dne 27. 9. 2016,
b) žádost příjemce dotace Obce Čtveřín, se sídlem Čtveřín 95, 463 45 Čtveřín,
IČ 00672092, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová
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dokumentace k územnímu řízení – kanalizace Čtveřín“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 435/17/ZK
ze dne 31. 10. 2017,
rozhoduje
a) o změně termínu ukončení realizace projektu „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace,
projektová dokumentace“ ze dne 30. 11. 2018 na 30. 11. 2019 a o prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019 na 19. 1. 2020
z důvodu složitého vyjednávání s majitelem pozemku o převodu pozemku
do vlastnictví Obce Plavy a zajištění kladného stanoviska Severočeské vodárenské
společnosti a.s.,
b) o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace k územnímu
řízení – kanalizace Čtveřín“ ze dne 30. 11. 2018 na 30. 11. 2019 a o prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019 na 19. 1. 2020
z důvodu složitého vyjednávání s majiteli pozemku o umístění trasy kanalizace,
schvaluje
a) dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/4555/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci
projektu „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“ mezi
Libereckým krajem a Obcí Plavy, se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy, IČ 00262510,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3230/2017 o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci
projektu „Projektová dokumentace k územnímu řízení – kanalizace Čtveřín“ mezi
Libereckým krajem a Obcí Čtveřín, se sídlem Čtveřín 95, 463 45 Čtveřín,
IČ 00672092
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Jiří Ulvr, místopředseda Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Konstatoval, že výbor projednal body č. 24, 25 a 26, a doporučil je ke schválení.
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Informoval, že Výbor dopravy projednal body č. 24, 25, 35, 36, 37, 38 a 39 b), a doporučil je
ke schválení.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 407/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/262 Česká Lípa Dobranov“ Libereckým krajem do výše 49.953.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017
až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
199.845.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 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:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého
kraje“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Martin Půta
Podotkl, že projekt je potřebný a rychlost přípravy podobných projektů z Evropské unie
je pomalá. O projektu se mluví už pět let a bude rád, když se příští rok, i přes odpor všech
úředníků, kteří se o evropské fondy starají, začne také stavět.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 408/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 41.710.000 Kč a jeho rozložení v letech
2017 až 2020 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
162.990.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 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.: 25

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
Obchodní akademie Česká Lípa“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 409/18/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ z původní částky 11.603.733 Kč na novou
částku do výše 13.187.620 Kč a jeho rozložení v letech 2017–2019,
b) snížení závazku předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní
akademie Česká Lípa“ z původní částky 5.723.792 Kč na novou částku do výše
5.155.080 Kč a jeho rozložení v letech 2017–2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obec Stvolínky, Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 410/18/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Stvolínky, Bílý Potok a Svazek obcí Novoborska
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost obce Stvolínky o změnu v projektu „Rekonstrukce střechy obecního úřadu
Stvolínky“,
b) žádost obce Bílý Potok o změnu v projektu „Historizující fasáda budovy Obecního úřadu
v Bílém Potoce“,
c)

žádost Svazku obcí Novoborska o změnu v projektu „Vybudování a obnova veřejného
osvětlení v Novoborsku“,
mění
a) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu
„Rekonstrukce střechy obecního úřadu Stvolínky“ příjemce obec Stvolínky, č. p. 53,
471 02 Stvolínky, IČ 00524751, z původního termínu realizace 1. 6. 2018–30. 11. 2018
na nový termín realizace 1. 6. 2018–30. 9. 2019,
b) část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu
„Historizující fasáda budovy Obecního úřadu v Bílém Potoce“ příjemce obec Bílý Potok,
č. p. 337, 463 62 Hejnice, IČ 00831417, z původního termínu realizace 1. 8. 2018–
30. 9. 2018 na nový termín realizace 1. 4. 2018–30. 9. 2018,
c)

část usnesení č. 194/18/ZK ze dne 29. 5. 2018 v části termín realizace projektu
„Vybudování a obnova veřejného osvětlení v Novoborsku“ příjemce Svazek obcí
Novoborska, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, IČ 68955057, z původního termínu
realizace 1. 1. 2018–30. 12. 2018 na nový termín realizace 1. 1. 2018–30. 9. 2019
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemců dotací obec Stvolínky, obec Bílý Potok
a Svazek obcí Novoborska o změnách v projektech.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Dětřichov – OLP/4806/2018
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 411/18/ZK
Změna termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova
– obec Dětřichov – OLP/4806/2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Dětřichov, se sídlem č.p. 2, 464 01 Dětřichov, IČO 00831468,
o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci
Dětřichov“, 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 „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci
Dětřichov“ z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 2. 2019 na 19. 11. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4806/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Dětřichov, se sídlem č.p. 2, 464 01 Dětřichov,
IČO 00831468, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu
a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětřichov“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Změna termínu realizace – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava
čelní fasády“
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Jako starosta Turnova zahlásil střet zájmu a zároveň informoval, že firma je na příští rok již
vybrána.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Konstatoval, že výbor projednal body č. 29, 30, 31, 32, 33 a 34, a doporučil je ke schválení.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 412/18/ZK
Změna termínu realizace – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní
fasády“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2029/2018 na projekt „Gymnázium – oprava čelní fasády“, uzavřený mezi
Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508 a Městem
Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, kterým
se prodlužuje termín realizace projektu do 31. 12. 2019 a termín pro předložení závěrečného
vyúčtování do 19. 2. 2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku
č. 1 ke smlouvě č. OLP/2029/2018 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí účelových dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež Masarykově
základní škole Zásada a zapsanému spolku Papyrea Zdislava
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 413/18/ZK
Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí účelových dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež Masarykově
základní škole Zásada a zapsanému spolku Papyrea Zdislava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. „Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2747/2018“, o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež,
program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Zásada, okres
Jablonec nad Nisou se sídlem Zásada 264, 468 25 Zásada, IČ 16389581, z důvodu
nerealizace projektu „Opravdu se známe III.“,
2. „Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2912/2018“, o poskytnutí
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3.

účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež,
program 4.1 Program volnočasových aktivit, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou
se sídlem Zásada 264, 468 25 Zásada, IČ 16389581, z důvodu nerealizace projektu
„Volnočasové aktivity v Zásadě“,
„Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/3018/2018“, o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež,
program 4.1 Program volnočasových aktivit, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a zapsaným spolkem Papyrea, se sídlem Zdislava 87, 463 53 Zdislava, IČ 22901884,
z důvodu nerealizace projektu „Letní škola v Ruční papírně Papyrea“

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Dohod o zrušení závazků,
vyplývajících ze smluv č. OLP/2747/2018, OLP/2912/2018 a OLP/3018/2018 k podpisu
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/18 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a 914 04 Působnosti/
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pro zajištění Burzy středních škol
v České Lípě
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 414/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/18 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a 914 04 Působnosti/ odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pro zajištění Burzy středních škol v České Lípě
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 327/18, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 20.000 Kč, číslo akce
04501021437 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, p.o. – Burza středních škol QUO VADIS 2018,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 20.000 Kč, číslo akce 0487060000
Burza škol v České Lípě – doprava žáků, o částku 20.000 Kč
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/18 – 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.
Martin Půta
Konstatoval, že v zápise z jednání předsedů klubů ZLK je zaznamenáno, že by stálo za to,
při úpravě dotačního fondu více hodnotit, zda má akce například 13letou tradici a jiná akce
je nová, což pak vypadá, že vznikla proto, aby mohla žádat o dotaci. Stálo by za to,
zohledňovat historii jednotlivých pořadatelů a akcí.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
Informoval, že výbor projednal body č. 32, 33 a 34, a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 415/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 314/18 – 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. 314/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 300.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
1. snížení ukazatele 04806410000 Nespecifikovaná rezerva – Sportovní infrastruktura
o 300.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 300.000 Kč, z toho

Číslo akce
Název akce
0480701000 Gymnastika Liberec z.s. - Gymlib - Pohár olympijských nadějí - OHC
0
LIBEREC 2018
0480703000 Tělovýchovná jednota SLAVIA Liberec, z.s. – Kanál LaManche 2018
0
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci
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Žadatel

IČO

Sídlo

Název
projektu

Parametr
Náklad
De
projektu:
y
mini
název/měrná
celkem
mis
jednotka/hodnota v Kč

Jeronýmo
Gymnastika 651002 va
Liberec z.s. 63
570/22,
Liberec

Gymlib - Pohár
počet aktivních
olympijských
sportovců/aktivní
nadějí - OHC
sportovci/60
LIBEREC 2018
přeplavání kanálu
La Manche/počet
Tělovýchov
Krumlovs Kanál
pokusů/1; příprava
ná jednota
467447
ká 511,
LaManche
na přeplavání
SLAVIA
89
Liberec
2019
kanálu
Liberec, z.s.
LaManche/měsíce/
24
2.

Dotace
do výše
v Kč

600.000 Ano

200.000

210.000 Ne

100.000

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Název žadatele

IČO

Název projektu

Požadovaná
dotace v Kč

Tělovýchovná jednota Lokomotiva
00483371 Oprava sprch v hlavní budově
100.000
Liberec 1, z.s.
TJ Dukla Liberec, z.s.
00482421 Nákup mikrobusu
300.000
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: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/18 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací
z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 416/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 316/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši
3.150.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
1. snížení ukazatele 04806480000 Sportovní infrastruktura o 3.150.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 3.150.000 Kč, z toho
Číslo akce
0480705000
0
0480706400
9
0480707500
8

Název akce
Výše v Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. - Tréninková víceúčelová
500.000
sportoviště v areálu ČLTK Bižuterie Jablonec n.N,z.s.
Město Stráž pod Ralskem - Technické zhodnocení povrchu a osvětlení
500.000
sportovní haly SUOMI ve Stráži pod Ralskem
Město Turnov - Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti
při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole,
500.000
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Město Železný Brod - Technické zhodnocení palubovky sportovní haly
650.000
v Železném Brodě

0480708300
7
0480709200
1.000.000
5
Hodkovice nad Mohelkou - Sportovní hala Hodkovice nad Mohelkou
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis na projekt
příjemci
Parametr
projektu:
Dotace
Náklady
Žadatel
IČO
Sídlo
Název projektu
název/měrná
do výše v
celkem v Kč
jednotka/hodn
Kč
ota
Tréninková
ČLTK
U Tenisu
tréninková
víceúčelová
Bižuterie 646685 3859/14,
víceúčelová
sportoviště v areálu
1.725.000 500.000
Jablonec 33
Jablonec
sportoviště/m2/
ČLTK Bižuterie
n.N., z.s.
nad Nisou
580
Jablonec n.N,z.s.
Technické
Nový sportovní
Revoluční zhodnocení povrchu
Město
povrch/ks/1;
002609 164, Stráž a osvětlení
Stráž pod
nový systém
1.800.000 500.000
67
pod
sportovní haly
Ralskem
osvětlení/soubo
Ralskem
SUOMI ve Stráži
r/1
pod Ralskem
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Město
Turnov

Antonína
002762 Dvořáka
27
335,
Turnov

Město
Železný
Brod

náměstí 3.
002626 května 1,
33
Železný
Brod

Technické
zhodnocení
sportovních povrchů
na hřišti při
Obchodní akademii,
Hotelové škole a
Střední odborné
škole, Turnov,
Zborovská 519,
příspěvková
organizace
Technické
zhodnocení
palubovky sportovní
haly v Železném
Brodě

technické
zhodnocení
hřiště/ks/1

rekonstrukce
palubovky/kom
plet/1

1.700.000

500.000

2.197.359,95

650.000

náměstí
Hodkovi
T.G.Masary
Sportovní hala
stavba
ce nad
002628 ka 1,
Hodkovice nad
sportovní
20.870.876,93 1.000.000
Mohelko 20
Hodkovice
Mohelkou
haly/ks/1
u
nad
Mohelkou
schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, program
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 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: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3720/2018 o poskytnutí účelové dotace Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje na projekt 47. Mistrovství České republiky
v požárním sportu družstev HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v požárním sportu za účasti České hasičské jednoty a Moravské
hasičské jednoty
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Martin Půta
Konstatoval, že na jednání předsedů klubů ZLK proběhla k tomuto materiálu diskuze a závěr
byl ten, že v případě, že někdo na začátku naslibuje nějaký rozpočet akce a po schválení
dotace rozpočet snižuje, tak by se ve všech případech měly také adekvátně snižovat
poskytnuté finanční prostředky, aby to nepůsobilo tak, že při podávání žádosti se dělá akce
větší, než nakonec je. V některých dotačních fondech to tak je, že v případě, že se mění akce,
snižuje se dotace, a v individuálních se to neřeší, takže zde by se to také mělo zohlednit.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 417/18/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3720/2018 o poskytnutí účelové dotace Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje na projekt 47. Mistrovství České republiky
v požárním sportu družstev HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v požárním sportu za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské
jednoty
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o změně projektu 47. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR
a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu za účasti České
hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, realizovaného Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec, IČO 70888744, kterou
se snižují celkové způsobilé výdaje projektu na 1.250.000 Kč,
schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3720/2018 o poskytnutí účelové dotace na projekt
47. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 65. Mistrovství
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu za účasti České hasičské jednoty
a Moravské hasičské jednoty, uzavíraného mezi Libereckým krajem a Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec, IČO
70888744,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku
č. 1 smlouvy č. OLP/3720/2018 o poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje na projekt 47. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev
HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu
za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, uzavíraného mezi Libereckým
krajem a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10,
460 07 Liberec, IČO 70888744, k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 295/18 – navýšení příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „silniční doprava
a hospodářství“
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 418/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 295/18 – navýšení příjmů a navýšení výdajů
v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „silniční doprava
a hospodářství“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 295/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
500.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, u akce „platby věcných
břemen“ ve výši 500.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, individuální dotace v oblasti
dopravy
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 419/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, individuální dotace v oblasti
dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
700.386 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši
700.386 Kč, a to na akce
a) „Zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě“ ve výši 120.386 Kč,
b) „Revitalizace brownfieldu-splašková kanalizace“ ve výši 500.000 Kč,
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c) „Kurz bezpečné jízdy pro mladé řidiče“ ve výši 80.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na individuální dotace v oblasti dopravy níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekty ve výši 620.386 Kč
1.
Poř. číslo
002624722
IČ
Město Český Dub, Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český
Příjemce dotace/
Dub
žadatel/sídlo
Název projektu

Zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě instalací inteligentního
ukazatele rychlosti

Účel projektu

Zvýšení dopravní bezpečnosti v ulici Řídícího učitele Škody
instalací inteligentního ukazatele rychlosti.

Název parametru
Inteligentní ukazatel rychlosti ZEUS vč. instalace
projektu
ks
Měrná jednotka
1
Hodnota parametru
Celkové plánované
150.483
náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na
80
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace
120.386
(Kč)
Investice/
investice
neinvestice
Termín realizace
3. 9. 2018–1. 3. 2019
projektu
2.
Poř. číslo
00481483
IČ
Příjemce dotace/
Obec Oldřichov v Hájích, č. p. 151, 463 31 Oldřichov v Hájích
žadatel/sídlo
Revitalizace brownfieldu bývalé panelárny v Oldřichově v Hájích
Název projektu
– Etapa A – splašková kanalizace SO302
Účel projektu

Uložení splaškové kanalizace do silnice III/2904 před zahájením
její rekonstrukce – Humanizace dopravy v Oldřichově v Hájích

Název parametru
projektu

Splašková kanalizace
m

Měrná jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady projektu

348,42
770.000
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(Kč)
Podíl dotace na
64,93
nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace
500.000
(Kč)
Investice/
investice
neinvestice
Termín realizace
1. 11. 2018–30. 6. 2019
projektu
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi výše uvedeným podpořeným
městem Český Dub, obcí Oldřichov v Hájích a Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4916/2018 v rámci
podpory na pořízení inteligentního ukazatele rychlosti ZEUS, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a Městem Český Dub, se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43
Český Dub, IČ 00262722 a OLP/4917/2018 v rámci podpory na humanizaci dopravy
v Oldřichově v Hájích, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Obcí Oldřichov
v Hájích, č.p. 151, 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ 00481483
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 30. 11. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, smlouvy o poskytnutí
účelové dotace OLP/4916/2018 a OLP/4917/2018, k podpisu.
Termín: 20. 11. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „zmapování stavu alejí ve 4 oblastech
LK“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 420/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 313/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „zmapování stavu alejí ve 4 oblastech LK“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 313/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
423.500 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, u akce
„zmapování stavu alejí ve 4 oblastech LK“ ve výši 423.500 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Dodatky č. 1 ke smlouvám OLP/3824/2018 a OLP/3826/2018 o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program
6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Obec Rádlo
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 421/18/ZK
Dodatky č. 1 ke smlouvám OLP/3824/2018 a OLP/3826/2018 o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy, pro Obec Rádlo
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti Obce Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 00262544
1. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N.
na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ – smlouva OLP/3824/2018
ze dne 20. 9. 2018,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků
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3.

cyklotrasy Odra - Nisa v obci Rádlo“ – smlouva OLP/3937/2018 ze dne 20. 9. 2018,
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes
silnici I/65“ – smlouva OLP/3826/2018 ze dne 11. 10. 2018,

rozhoduje
1. o změně termínu ukončení realizace projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu
Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél I/65“ ze dne 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018
a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne
20. 12. 2018 na 19. 1. 2019, z důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,
2. o změně termínu ukončení realizace projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy
Odra – Nisa v obci Rádlo“ ze dne 30. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a o změně termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 1. 2019 na 10. 3. 2019, z
důvodu kapacitních možností vybrané realizační firmy,
3. o změně termínu ukončení realizace projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici
I/65“ ze dne 31. 10. 2018 na 31. 12. 2019 a se změnou termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 2. 2020, z důvodu
kapacitních možností vybrané realizační firmy,
schvaluje
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3824/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Napojení Jablonce n. N. na cyklotrasu Odra – Nisa/Nová Hřebenovka podél
I/65“ z 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne
20. 12. 2018 na 19. 1. 2019,
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra – Nisa v obci Rádlo“
z 30. 10. 2018 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování ze dne 19. 1. 2019
na 10. 3. 2019,
3.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3826/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Oprava turistické lávky Rádlo přes silnici I/65“ z 31. 10. 2018 na 31. 12. 2019
a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 20. 12. 2018 na 19. 2. 2020

a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 30. 10. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3824/2018, Dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/3826/2018 a Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3937/2018.
Termín: 30. 10. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 5. 9. 2018 do 9. 10. 2018
b)
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2018
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d)
e)
f)
g)
h)

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2019"
Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádném zasedání rady kraje
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Sdružením místních
samospráv České republiky
Poděkování firmy DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
Informace k individuálnímu projektu „IP1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji“ v souvislosti se závěry škodní komise KÚ LK

Předkladateli jsou členové rady kraje
Martin Půta provedl výčet písemných informací.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 422/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 5. 9. 2018 do 9. 10. 2018
b)
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2018
d)
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2019"
e)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádném zasedání rady kraje
f)
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Sdružením místních
samospráv České republiky
g)
Poděkování firmy DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
h)
Informace k individuálnímu projektu „IP1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji“ v souvislosti se závěry škodní komise KÚ LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 5. 9. 2018 do 9. 10. 2018
b) Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2018
d) Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů pro
romské záležitosti na rok 2019"
e) Přehled veřejných zakázek projednaných na 16. a 17. zasedání rady kraje
a na 17. a 18. mimořádném zasedání rady kraje
f) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Sdružením místních samospráv
České republiky
g) Poděkování firmy DENSO Manufacturing Czech s.r.o.
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h) Informace k individuálnímu projektu „IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém
kraji“ v souvislosti se závěry škodní komise KÚ LK
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (41.) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2345/2018 s Náboženskou obcí církve
československé husitské ve Frýdlantu v Čechách, dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2407/2018 s Římskokatolickou farností Rokytnice nad Jizerou, dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/2346/2018 s panem Petrem Knobem a paní Jaroslavou
Knobovou, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4351/2018 s panem Alexandrem
Lavdovským a dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2404/2018
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 423/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2345/2018 s Náboženskou obcí církve československé
husitské ve Frýdlantu v Čechách, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2407/2018
s Římskokatolickou farností Rokytnice nad Jizerou, dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/2346/2018 s panem Petrem Knobem a paní Jaroslavou Knobovou, dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/4351/2018 s panem Alexandrem Lavdovským a dohoda o zrušení
závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2404/2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace – Náboženská obec Církve československé husitské ve Frýdlantu
v Čechách, IČ 49111604, se sídlem Vrchlického 945, 464 01 Frýdlant, o změnu termínu
realizace projektu „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary
č. p. 945 ve Frýdlantu“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program
č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018,
2) žádost příjemce dotace – Římskokatolická farnost Rokytnice nad Jizerou, IČ 49295888,
se sídlem Dolní Rokytnice 15, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, o změnu termínu realizace
projektu „Obnova fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou –
II. etapa“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018,
3) žádost příjemce dotace –
trvale bytem
a
trvale bytem
zastoupená na základě plné moci panem
o změnu termínu realizace
projektu „Výměna 2 ks oken u chalupy a oprava exteriéru stodoly v areálu venkovské
usedlosti č. p. 6 Újezdec - Syřenov“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního
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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 –
trvale bytem
zastoupený na základě plné moci
trvale bytem
o změnu termínu realizace projektu „Udržovací práce objektu č. p. 32 v Zahrádkách
u České Lípy, a to opravu fasády a opravy interiérů včetně truhlářských prvků“, 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. 246/18/ZK
ze dne 26. 6. 2018,
5) sdělení příjemce dotace – paní

trvale bytem na
o odmítnutí účelové dotace, která byla na základě
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 138/18/ZK ze dne 24. 4. 2018 přiznána
na projekt „Oprava zadní pavlače, odstranění starých nátěrů fasády, oprava hliněných
vymazávek a nový nátěr fasády, oprava kamenného žlabu včetně dřevěného chrliče
a opravy interiéru",

rozhoduje
1) o prodloužení termínu realizace a prodloužení termínu pro podání závěrečného
vyúčtování u následujících projektů
a) „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary č. p. 945
ve Frýdlantu“ – prodloužení termínu realizace z 15. 11. 2018 na 31. 12. 2018,
prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 3. 12. 2018 na 19. 2. 2019,
b) „Obnova fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou –
II. etapa“ – prodloužení termínu realizace z 15. 11. 2018 na 31. 5. 2019, prodloužení
termínu pro podání vyúčtování z 3. 12. 2018 na 30. 6. 2019,
c) „Výměna 2 ks oken u chalupy a oprava exteriéru stodoly v areálu venkovské
usedlosti č. p. 6 Újezdec – Syřenov“, prodloužení termínu realizace z 15. 11. 2018
na 31. 12. 2018, prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 3. 12. 2018
na 19. 2. 2019,
d) „Udržovací práce objektu č. p. 32 v Zahrádkách u České Lípy“, a to opravu fasády
a opravy interiérů včetně truhlářských prvků“ - prodloužení termínu realizace
z 15. 11. 2018 na 31. 12. 2018, prodloužení termínu pro podání vyúčtování
z 3. 12. 2018 na 19. 2. 2019,
schvaluje
1) dodatky č. 1 k následujícím smlouvám 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, jejichž předmětem je změna
termínu ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a) smlouva č. OLP/2345/2018 uzavřená dne 25. 5. 2018 mezi Náboženskou obcí
Církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách a Libereckým krajem
na podporu projektu „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny
na objektu fary č. p. 945 ve Frýdlantu“,
b) smlouva č. OLP/2407/2018 uzavřená dne 31. 5. 2018 mezi Římskokatolickou
farností Rokytnice nad Jizerou a Libereckým krajem na podporu projektu „Obnova
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c)

fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – II. etapa“,
smlouva č. OLP/2346/2018 uzavřená dne 17. 5. 2018 mezi
a
zastoupenou na základě plné moci panem
na podporu projektu „Výměna 2 ks oken u chalupy a oprava exteriéru stodoly
v areálu venkovské usedlosti č. p. 6 Újezdec – Syřenov“,

d) smlouva č. OLP/4351/2018 uzavřená dne 6. 8. 2018 mezi
trvale bytem
zastoupeným na základě plné moci
trvale bytem
na podporu projektu „Udržovací práce
objektu č. p. 32 v Zahrádkách u České Lípy, a to opravu fasády a opravy interiérů
včetně truhlářských prvků“,
2) dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2404/2018 uzavíranou mezi
Libereckým krajem a
trvale bytem
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 15. 11. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
ke smlouvám a dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/2404/2018
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Termín: 15. 11. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

35

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (42.) Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
Předkladatel Ing. Michal Kříž
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
Přečetl návrh usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 424/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
1. Janu Vančatovou (ANO 2011), z funkce členky Výboru cestovního ruchu, památkové
péče a kultury, Zastupitelstva Libereckého kraje,
2. Mgr. Janu Svobodovou (ANO 2011), z funkce členky Výboru cestovního ruchu,
památkové péče a kultury, Zastupitelstva Libereckého kraje
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a volí
1. Ondřeje Hinka (ANO 2011), členem Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury, Zastupitelstva Libereckého kraje – nominace klubu ANO 2011,
2. Ing. Jaroslava Čecha (ANO 2011), členem Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury, Zastupitelstva Libereckého kraje – nominace klubu ANO 2011.
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (40.) Náměty a připomínky
Martin Půta
Poděkoval zastupitelům a členům rady kraje, kteří se včera zúčastnili udělování Poct
hejtmana Libereckého kraje za rok 2018. Dále podoktl, že v deskách mají zastupitelé seznam
všech oceněných.
prof. Ing. Josef Šedlbauer
Poukázal na to, že na webu kraje je zveřejněn pouze jeden zápis z jednání komise urbanistů
a architektů, a to z února letošního roku. Zajímalo ho, zda od té doby proběhla další jednání,
a to především v souvislosti s budovou „D“. Zeptal se, jestli byl tento projekt v komisi
projednáván, protože ho zajímá, jak je v tomto objektu nakládáno s vodou, primárně
srážkovou.
Marek Pieter
Sdělil, že jednání probíhají v rámci vítězného návrhu, kde se řeší situace okolí krajského
úřadu. Podnikatelský inkubátor, který už je v realizaci stavebního díla, byl součástí
dokumentace, kdy se to předávalo v rámci zadávací dokumentace na okolí úřadu, aby
na to mohli plynule navázat. Co se týče srážkové vody, tak plochy jsou vedeny tak,
že se například jímá z parkovacího objektu, ze střešní krytiny, kde bude zazeleněna střecha,
a srážkovou vodou bude zajištěno zavlažování nových stromů, které budou vysazeny v okolí
krajského úřadu. Podotkl, že není problém rozeslat všem zastupitelům zápis z posledního
jednání komise, kde jednali i členové rady kraje.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Poděkoval za to, že už jsou na webu umístěny přílohy jednotlivých bodů pro jednání
zastupitelstva. Dále se také vyjádřil k jednání rady architektů. Podotkl, že v prosinci 2017
požádal, jestli by se nemohli také zabývat tím, jakým způsobem Liberecký kraj zatepluje své
budovy a bylo mu přislíbeno, že se tak stane. Nevěděl, kdy se připravovala rekonstrukce
budovy Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou a jestli do toho mohla rada architektů nějak
zasáhnout. Dále podotkl, že panu Ing. Pavlu Tvrzníkovi poslal ilustrační fotografii této
budovy a požádal o to, aby byla zastupitelům promítnuta.
Marek Pieter
Reagoval tím, že zmiňovaná střední škola je vydařeným projektem a je tak vnímána jak
širokou veřejností, tak i odbornou veřejností. Když se opravují fasády, tak se k tomu komise
architektů vyjadřuje, sděluje svůj návrh, i když z pohledu architektonického jsou to méně
důležité věci. Ale z pohledu kraje jako veřejné instituce se hledí na to, aby veřejné objekty
nechátraly. Domnívá se, že je střední škola vydařeným projektem.
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Ing. Jitka Volfová
Informovala o tom, že zítra (31. 10. 2018) bude dokončen materiál pro předložení návrhu
rozpočtu na jednání rady kraje, která se koná příští týden v úterý. Ve čtvrtek ráno
(1. 11. 2018) bude rozeslán všem předsedům klubů ZLK a předsedovi finančního výboru,
panu Ing. Hockemu, tento materiál s tím, aby poté e-mailem byly zaslány připomínky,
a to do pondělí 5. 11. 2018 do 9:00 hodin, aby bylo možné připomínky zapracovat anebo
projednat v radě. Dále podotkla, že předsedové klubů a předseda finančního výboru budou
pozváni na jednání rady kraje, a pokud to bude schváleno, tak bod bude předřazen a bude
projednáván v 8:15 hodin.
MUDr. Přemysl Sobotka
Pozval všechny přítomné na vernisáž 100 let v bílém plášti, která se bude konat v pondělí
5. 11. 2018 ve vestibulu krajského úřadu. Bude zde ukázána historie zdravotnictví
za uplynulých 100 let. Vernisáž bude přístupná do 30. 11. 2018.
Martin Půta
Informoval pana zastupitele Baxu, že obdržel reakci z organizačního oddělení, že zápisy
z komisí se zveřejňují, ale je k tomu potřeba součinnost tajemníků komisí. Požádal tajemníka
komise urbanistů a architektů, aby zajistil doplnění zápisů, které nejsou zveřejněny, aby
je průběžně zveřejňoval.
Ing. Radka Loučková Kotasová
Pozvala přítomné na akci „RIS3 FÓRUM – Libereckého kraje Liberecký kraj podnikavý,
kreativní a přitažlivý pro talenty a investice“. Akce se koná 31. 10. 2018. Zastupitelé si
mohou poslechnout, co si myslí Liberecký kraj o tom, jak pracovat s talenty, investicemi
a inovacemi. To je možné zítra od 10:00 hodin.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Okomentoval fotografie střední školy, které byly zastupitelům promítnuty. S dovolení
podotkl, že jde o fotografie z Facebooku pana náměstka Pietera. Na obrázku byl viděn stav
před rekonstrukcí, dále stav po rekonstrukci a původní stav školy. Podotkl, že se k původnímu
vzhledu kraj ani zdaleka nepřiblížil, například členění vnitřních oken vypadá úplně jinak.
Na posledním obrázku byla pak pro srovnání ukázána rekonstrukce domu dětí v Českém
Krumlově, kde se rekonstrukce vydařila. Připustil, že u obchodní akademie je rekonstrukce
jistě zlepšení proti původnímu stavu, ale není to „žádný zázrak“. Nemůže hlídat všechny
připravované rekonstrukce, ale například historické obrázky školy v České Lípě, jejíž
spolufinancování bylo dnes schváleno, jsou dostupné na internetu. Ví, že projektová
dokumentace je již hotová, ale stavět se stále nezačalo.
Martin Půta
Souhlasil s názorem pana zastupitele. Původně byly obě budovy (obchodní akademie
a umělecká škola) stejné. Problém vidí v tom, že se budovy ocitly každá v jiném vlastnictví
a v posledních 100 letech se o ně vlastníci starali různě. Na budově je vidět, že se okna
nevyměnila, protože by to bylo nákladné a musel by se změnit i jejich tvar.
Marek Pieter
Upřesnil, že částka za fasádu je zhruba 6 milionů Kč. Objekt se nachází v památkové zóně
a vše bylo konzultováno s památkáři. Architekt, který navrhl členění této fasády, byl pan
Ing. arch. Horatschke, a domnívá se, že se mu to dílo povedlo. Zakomponoval do fasády
hodiny i název školy. Když je vidět vzhled budovy ze 70. a 80. let, tak tam byla, jak se říká
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v Jablonci, „televize“, což je to rámoví, které znehodnocovalo celou fasádu. Původní objekt
z let 1910/1920 měl pouze dvě patra a objekty byly původně identické. Poté se na vedlejším
objektu měnila sedlová střecha a zde zůstala původní. Domnívá se, že nemá smysl vracet
se do minulosti a požadovat ten původní stav. Nyní má Jablonec nejen dobrou školu ale
i hezkou školu. Pokud by byl zájem, tak není problém provést zastupitele tou samotnou
stavbou tak, jak byla dokončena.
Martin Půta
Podotkl, že fasády a barvy na objektech jsou nekonečnou diskuzí, a jistě přítomní starostové
vědí, jak to probíhá v jejich zastupitelstvu.
Petr Tulpa
Doplnil, že ke zrušení krásných oken se štuky došlo v době reálného socialismu. Okna byla
vymlácena a nahrazena „panelákovými“, před zhruba 60 lety. Návrat k původní
by znamenalo rozbít všechna okna a dostat tam oblouky, a zaplatit místo 6,5 milionů Kč něco
kolem 15 milionů Kč. Ing. arch. Horatschke to tak původně chtěl a památkáři souhlasili, ale
k tomu by požadovali dřevěná okna, což by byly další náklady. Za školou je navíc naprosto
nový pavilon, který je pojatý jinak než celkový vzhled centrální části, a neshodovalo
by se to pak s tím, co by se dodělávalo znovu. Reakce na budovu jsou ale pozitivní. Označení
obchodní akademie tam původně nemohlo být, protože mělo být v němčině a měl tam být
celý název, který by se tam ani nevešel. Toto řešení ale prošlo ve shodě se všemi. Připravuje
se tam také bezbariérový přístup s výtahem, který se připravuje v rámci IPRÚ.
Bc. Stanislav Mackovík
Zeptal se, zda by bylo možné připravit personální přehled Nemocnice s poliklinikou v České
Lípě, a. s. Nemocnice má na svých stránkách výzvu, že každému svému zaměstnanci nabízí
5.000 Kč, pokud přivede lékaře nebo sestru, a ti podepíší aspoň poloviční úvazek a vydrží
přes zkušební dobu, tudíž by rád viděl personální přehled a také jaká je přesčasová práce
u lékařů. Věří, že toho bude kraj schopen, aniž by musel říkat, že jedná o obchodní
společnost.
Martin Půta
Podotkl, že je to skutečně obchodní společnost, ale že požádá pana generálního ředitele, aby
se zúčastnil jednání zdravotního výboru, kde by bylo ideální to prodiskutovat. Přislíbil,
že tuto informaci následně předá panu náměstkovi Sobotkovi.
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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 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
v 15:39 hodin.
10. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 27. 11. 2018 od 14.00 hodin.
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Ověřovatelé zápisu

Bc. Martina Sejkorová, DiS.

MUDr. Vít Němeček, MBA

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

V Liberci 2. 11. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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