Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 27. 11. 2018
Přítomno

43 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Marek Pieter, PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

Ověřovatelé zápisu

Pavlína Nováková Hrabálková, MUDr. Jan Mečl

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.05 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 10. 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 43 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili Marek Pieter
a PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu z 9. zasedání ZK dne 30. 10. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Bc. Martina Sejkorová, DiS., a MUDr. Vít Němeček, MBA. Dotázal se obou
ověřovatelů, zda byl zápis ověřen a zda k němu byly nějaké připomínky. Poté stejný dotaz
položil členům zastupitelstva kraje. Připomínky nebyly vzneseny, tímto byl zápis schválen.
Dále požádal, aby zastupitelé nahlásili organizačnímu oddělení své nové e-mailové adresy
v případě, že si je změnili.
2. Volba ověřovatelů
Předkladatel Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Pavlína Nováková Hrabálková a MUDr. Jan Mečl.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 425/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- Pavlínu Novákovou Hrabálkovou (KSČM),
- MUDr. Jana Mečla (ČSSD).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise. Požádal pana zastupitele prof. Ing. Josefa Šedlbauera,
Ph.D., (ZpLK), o náhradníka za pana zastupitele PhDr. Jaromíra Baxu, Ph.D., (ZpLK).
Pan zastupitel Šedlbauer nominoval sám sebe.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 426/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
- Martin Brož (ANO 2011),
-

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

-

Mgr. Juraj Raninec (ODS),
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

4. Volba volební komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení volební komise.
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 427/18/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
- Ing. Eva Burešová (SLK),
-

Michal Kříž (ANO 2011),
Tomáš Hudec (ČSSD),
Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM),

-

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

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 16. 11. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 10. jednání
ZK dne 27. 11. 2018.
Dne 23. 11. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. října do 13. listopadu 2018
-

Bod č. 53 – Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba
členů výborů

-

Bod č. 54 – Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bozkov

-

Bod č. 55 – Síť hemodialyzačních středisek v Libereckém kraji

-

písemná informace 51 h) – Rozšíření působnosti krajských odborníků na nemocnici
v rámci Aliance nemocnic v Libereckém kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou, MMN
a. s.)

-

písemná informace 51 i) – Informace o průběžném stavu věcí souvisejících
s přípravou vnitřního dopravce na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Liberecka
od ledna 2020

Martin Půta dále informoval, že zastupitelé obdrželi do desek nově zařazený bod č. 56 –
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bedřichov na projekt
3
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„Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“,
a to proto, že Obci Beřichov na konci týdne vyprší lhůta ve smlouvě. Dále obdrželi odpověď
na dotaz pana zastupitele Tity týkající se specifikace částky, jež byla použita na expozici
„Pro horolezce neexistují hranice“ a reakci pana náměstka Pietera na připomínku pana
zastupitele Šedlbauera k tomu, že je na webu zveřejněn jen jeden zápis z komise urbanistů
a architektů.
Martin Půta dále podotkl, že na dnešním jednání budou předřazeny body rezortu
zdravotnictví, a to z důvodu odjezdu pana náměstka Sobotky na schůzi Asociace krajů. Jedná
se o body č. 26, 27, 28, 29, 30, 55, písemná informace 55 h).
Hlasování o zařazení nových bodů č. 7, 53, 54, 55, písemné informace 51 h), 51 i).
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 30. 10. 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 17. října
do 13. listopadu 2018

Martin Půta

8.

Harmonogram jednání a plán činnosti
Zastupitelstva Libereckého kraje na období
od ledna do srpna 2019

Martin Půta

9.

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelových
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/3139/2018 s obcí Jesenný
a č. OLP/3336/2018 s obcí Rádlo

Martin Půta

10.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/18 –
snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK,
nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly
912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví, na projekt „ZZS LK - AED
pro Liberecký kraj II. fáze“

Martin Půta

11.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – darování
pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou
pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou

Ing. Jitka Volfová

1.
2.
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13.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace - darování
pozemku v k.ú. Paseky nad Jizerou
pozemků v k.ú. Frýdlant

Ing. Jitka Volfová

15.

Majetkoprávní operace – budoucí darování
pozemku včetně stavby tělesa komunikace
v k.ú. Jeřmanice

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků
v k.ú. Dobranov

Ing. Jitka Volfová

17.

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

Ing. Jitka Volfová

18.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1.
2.

1.
2.

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou

3.
4.

pozemků v k.ú. Janovice v Podještědí
pozemku v k.ú. Tuháň u Dubé

19.

Majetkoprávní operace – koupě
1.
2.
3.

Ing. Jitka Volfová

pozemku v k.ú. Starý Dub
pozemku v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem
pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou

20.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků
v k.ú. Doksy u Máchova jezera

Ing. Jitka Volfová

21.

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - Podpora
projektu „Multifunkční sociální centrum – Dům
humanity Liberec“ a projektu „Multifunkční
sociální centrum Jablonec nad Nisou“ na základě
smluv o vzájemné spolupráci č. OLP/1903/2018
a č. OLP/1904/2018

Mgr. Pavel Svoboda

22.

Akční plán na rok 2019 – prováděcí část
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
období 2018–2020, jehož součástí je 7. aktualizace
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
na období 2018–2020 s účinností od roku 2019

Mgr. Pavel Svoboda
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23.

Změny zřizovacích listin a příloh č. 1 ke zřizovacím
listinám příspěvkových organizací rezortu
sociálních věcí: APOSS Liberec, p.o., Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, p.o., Domov důchodců Sloup
v Čechách, p.o., Domov důchodců Velké Hamry,
p.o., Domov pro seniory Vratislavice n. N., p.o.,
Jedličkův ústav, p.o., Služby sociální péče
TEREZA, p.o.

Mgr. Pavel Svoboda

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18 –
snížení výdajů kapitoly 913 05 – Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05
– Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí
a navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/18 –
snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje
odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly
920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/18 –
navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové
příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí
mimořádného investičního účelového příspěvku
Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizaci na akci „Rekonstrukce vstupní budovy
v dětské léčebně“ včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

MUDr. Přemysl
Sobotka

27.

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Léčebna respiračních nemocí Cvikov

MUDr. Přemysl
Sobotka

28.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2879/2015
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby
objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“

MUDr. Přemysl
Sobotka

29.

Nové znění stanov společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

MUDr. Přemysl
Sobotka

30.

Záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2019 ve výši
50 mil. Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.

MUDr. Přemysl
Sobotka
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31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 346/18
snížení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
a navýšení výdajů v kapitole 914 07 – Působnosti
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
– Celostátní výstava bižuterie a skla – Toskánský
palác

Ing. Květa
Vinklátová

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 333/18 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu –
přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa
Vinklátová

33.

Vyhlášení programů 7.1. Kulturní aktivity
v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, 7. 3 Stavebně historický
průzkum a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory kultura,
památková péče a cestovní ruch pro rok 2019

Ing. Květa
Vinklátová

34.

Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek
č. 2 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu „Prezentace starých
map Liberecka a Jizerských hor jako součást
přeshraničního kulturního dědictví“

Ing. Květa
Vinklátová

35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 348/18 –
úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací

Jiří Löffelmann

36.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje – změna č. 32

Jiří Löffelmann

37.

Navýšení závazku spolufinancování projektu
„Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov,
p. o.

Ing. Radka Loučková
Kotasová

38.

Projekt „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou
v Žizníkově“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

39.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 361/18 –
snížení výdajů kapitoly 919 03 – Pokladní správa,
ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly
917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů a úpravy dílčích ukazatelů
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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40.

Projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy
hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ –
závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

41.

A-STYL z. s. – prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně

Petr Tulpa

42.

Účast reprezentace Libereckého kraje na Hrách
IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2019

Petr Tulpa

43.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 354/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

44.

Vstup Libereckého kraje do Asociace měst pro
cyklisty

Marek Pieter

45.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy; akční hlukové
plány

Marek Pieter

46.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální
dotace v oblasti dopravy

Marek Pieter

47.

Dodatky ke smlouvám č. OLP/2517/2017,
č. OLP/2511/2017 a č. OLP/3948/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Doprava

Marek Pieter

48.

Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK,
spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok
2019

Marek Pieter

49.

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění
mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách
úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem

Marek Pieter

50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“; přesun z jednotlivých akcí na
nespecifikovanou rezervu

Marek Pieter

51.

Písemné informace

členové rady kraje
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a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

Rozpočtová opatření přijatá od 10. 10. 2018
do 6. 11. 2018
Výsledek soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého
kraje" a poskytnutí finančních darů vítězným
knihovnám
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2018–2019

Ing. Jitka Volfová

Harmonogram jednání a plán činnosti Rady
Libereckého kraje na období od ledna do srpna
2019
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2018

Martin Půta

Přehled veřejných zakázek projednaných na
18. a 19. zasedání rady kraje a na 19. mimořádném
zasedání rady kraje
Připomínka LK k návrhu zákona o územně
správním členění státu
Rozšíření působnosti krajských odborníků na
nemocnici v rámci Aliance nemocnic v Libereckém
kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou, MMN a. s.)

Marek Pieter

Informace o průběžném stavu věcí souvisejících
s přípravou vnitřního dopravce na zajištění
dopravní obslužnosti oblasti Liberecka od ledna
2020

Marek Pieter

Ing. Květa
Vinklátová
Marek Pieter

Ing. Jitka Volfová

Martin Půta
MUDr. Přemysl
Sobotka

52.

Náměty a připomínky

53.

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

Ing. Michal Kříž

54.

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

Ing. Jitka Volfová

55.

Síť hemodialyzačních středisek v Libereckém kraji

MUDr. Přemysl
Sobotka

56.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017
o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských
akcí pro Obec Bedřichov na projekt „Zpracování
projektové dokumentace – prodloužení kanalizace
a vodovodu Bedřichov“

Jiří Löffelmann

HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
9
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
Konstatoval, že kontrolní výbor projednal kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
jednotlivých rad a jednotlivých výborů, a neshledal žádné závažné závady.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 428/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
a vypouští
ze sledování usnesení č. 235/17/ZK, 312/18/ZK, 317/18/ZK, 320/18/ZK, 321/18/ZK,
340/18/ZK, 344/18/ZK, 351/18/ZK, 360/18/ZK, 364/18/ZK, 370/18/ZK, 374/18/ZK,
375/18/ZK, 376/18/ZK, 377/18/ZK, 378/18/ZK, 421/18/ZK, 423/18/ZK.
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 6
PRO: 42
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září 2018 do 16. října 2018
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 429/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. října do 13. listopadu 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 17. října do 13. listopadu 2018.
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 7
PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Harmonogram jednání a plán činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na období
od ledna do srpna 2019
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 430/18/ZK
Harmonogram jednání a plán činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na období
od ledna do srpna 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na období od ledna do srpna roku
2019.
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 8
PRO: 43
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
9. (26.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/18 – navýšení výdajů kapitoly
912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí mimořádného
investičního účelového příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizaci, na akci „Rekonstrukce vstupní budovy v dětské léčebně“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
MUDr. Jan Mečl, předseda Výboru zdravotnictví
Informoval, že výbor projednal body č. 26, 27, 28, 29, 30, a doporučil je zastupitelům
ke schválení.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Informoval, že finanční výboru doporučuje projednat a schválit body č. 10–20, 24–26, 28,
30–32, 34–35, 37–41, 43, 45, 48–50, 51 a), 51 e) a 54. Výbor nepřijal usnesení k bodu č. 46.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 431/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/18 – navýšení výdajů kapitoly 912 09 –
Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, poskytnutí mimořádného investičního
účelového příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci,
na akci „Rekonstrukce vstupní budovy v dětské léčebně“ včetně podmínek stanovených
zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 920 14 –
Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku, specifický ukazatel
LRN Cvikov – oprava vstupní budovy v celkové výši 605.000 Kč a navyšují výdaje
v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel LRN Cvikov –
rekonstrukce vstupní budovy v dětské léčebně v celkové výši 605.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (27.) Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna
respiračních nemocí Cvikov
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 432/18/ZK
Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních
nemocí Cvikov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace, Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO 00673951, z důvodu
technického zhodnocení budov
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace o schválení nové
Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, Martinovo údolí 532,
Cvikov II, 471 54 Cvikov.
Termín: 15. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 43
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
11. (28.) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu
výjezdové základny na letišti v Liberci“
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 433/18/ZK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové
základny na letišti v Liberci“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost příjemce dotace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace, IČO 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město,
o prodloužení termínu realizace projektu „Realizace přístavby objektu výjezdové základny
na letišti v Liberci“, na jehož realizaci byla přiznána dotace na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 505/15/ZK ze dne 24. 11. 2015,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Realizace přístavby objektu výjezdové základny
na letišti v Liberci“, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 486/17/ZK
ze dne 28. 11. 2018, z 31. 12. 2018 do 31. 03. 2019, a s prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2019 do 19. 5. 2019,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČO 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město, na projekt
„Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“, kterým se mění termín
ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
o výsledku MUDr. Luďka Kramáře, MBA, ředitele Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 43
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
12. (29.) Nové znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 434/18/ZK
Nové znění stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se změnou stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., které se mění
v článku 7. Dozorčí rada, odst. 7.1, tak, že nově se stanovuje počet členů dozorčí rady
na devět (9) s tím, že dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu
zaměstnanci společnosti, a to s účinností od 1. 1. 2019
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
předložení změny stanov společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. k rozhodnutí
radě kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Termín: 04. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

42

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (30.) Záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
pro rok 2019 ve výši 50 mil. Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 435/18/ZK
Záměr poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje pro rok
2019 ve výši 50 mil. Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
záměr poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 50.000.000 Kč Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká
Lípa, z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2019, s termínem vrácení návratné finanční
výpomoci Libereckému kraji do 30. června 2019
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 50.000.000 Kč Nemocnici s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., IČO 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, z rozpočtu
Libereckého kraje pro rok 2019 k projednání a schválení orgánům kraje.
Termín: 31. 01. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 0
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
14. (51 h) Písemná informace – Rozšíření působnosti krajských odborníků na nemocnici
v rámci Aliance nemocnic v Libereckém kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou,
MMN a. s.)
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o vzetí na vědomí
HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 43

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

14

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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15. (55.) Síť hemodialyzačních středisek v Libereckém kraji
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
MUDr. Jan Mečl, předseda Výboru zdravotnictví
Podpořil pana náměstka Sobotku jednáním zdravotního výboru, který přijal stanovisko, že síť
hemodialýz v Libereckém kraji je dostatečná a kraj se k tomu, jako poskytovatel zdravotní
péče, musí dnes vyjádřit. Jako zástupce páteřních nemocnic upozornil na to, že zde není
potřeba dalšího poskytovatele, a proto požádal o podporu materiálu.
Martin Půta
Stanovisko zastupitelstva by mělo přispět k tomu, aby zdravotní pojišťovna hájila veřejný
zájem.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 436/18/ZK
Síť hemodialyzačních středisek v Libereckém kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
a) s konstatováním, že současná kapacita hemodialyzačních středisek v nemocnicích
v Libereckém kraji odpovídá současným požadavkům na počty dialyzovaných pacientů
a zároveň vykazuje rezervy v případě navýšení požadavku,
b) v souladu se Zásadami řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče
včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015-2020 s tezí, že
- cílem Libereckého kraje je udržet stabilní prostředí, kde základní péče zůstává
ve veřejných nemocnicích (páteřní nemocnice vlastněné veřejnoprávními
korporacemi),
-

vznik nového pracoviště hemodialyzačního střediska mimo páteřní nemocnice kraje
by vedl k destabilizaci systému zdravotní péče v regionu, včetně jeho financování
a personálního zabezpečení
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví zajistit
doručení usnesení členům komise výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, vyhlášeného pro obor nefrologie – hemodialyzační středisko, dále
generálnímu řediteli VZP a řediteli Svazu zdravotních pojišťoven.
Termín: 30. 11. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 43
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
MUDr. Přemysl Sobotka
Poděkoval za pozitivní přístup zastupitelstva.
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16. (9.) Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/3139/2018 s obcí Jesenný a č. OLP/3336/2018 s obcí Rádlo
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál. Dále požádal, aby po projednání byl opraven název z město
Jesenný na obec Jesenný.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 437/18/ZK
Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/3139/2018 s obcí Jesenný a č. OLP/3336/2018 s obcí Rádlo
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti obcí Jesenný a Rádlo o změnu zařazení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
1.1 podpora JPO č. sml. OLP/3139/2018 a OLP/3336/2018 z účelové neinvestiční
na účelovou investiční dotaci,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3139/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
uzavřené mezi obcí Jesenný, se sídlem Jesenný 13, 512 12 Jesenný, IČO 00275786,
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna zařazení výše uvedené dotace z neinvestiční
na investiční,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3336/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
uzavřené mezi obcí Rádlo, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČO 00262544, a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna zařazení výše uvedené dotace z neinvestiční na investiční
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatky č. 1
ke Smlouvám o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/3139/2018
a OLP/3336/2018, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat
příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 16 PRO: 42
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
17. (10.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/18 – snížení výdajů kapitoly
931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly
912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „ZZS LK – AED
pro Liberecký kraj II. fáze“
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 438/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/18 – snížení výdajů kapitoly 931 01 –
Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové
příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „ZZS LK - AED pro Liberecký kraj
II. fáze“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 328/18, kterým se snižují nespecifikované
rezervy výdajové kapitoly 931 01 – Krizový fond Libereckého kraje ve výši 2.929.398,38 Kč
a navyšují výdaje kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, v celkové
výši 2.929.398,38 Kč, dílčí ukazatel ZZS LK – AED pro Liberecký kraj II. etapa, a to
a) v částce 2.040.047, 90 Kč jako účelový investiční příspěvek,
b) v částce 889.350,48 Kč jako účelový neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit aktualizaci stávajícího rozpočtu LK na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 17 PRO: 42
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
18. (11.) Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Sdělil, že finanční výbor podpořil schválení rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019. Dále
podotkl, že Liberecký kraj sice získává 240 milionů Kč, ale skoro polovinu vrací
do mandatorních výdajů. Tyto peníze tedy nejdou v celém objemu zpět na investice.
Martin Půta
Okomentoval, že už 6. rok mu neprochází návrh, aby veškeré daňové příjmy kraje byly
určeny jen na investice. Jsou věci, se kterými kraj nemůže nic dělat, např. nárůst mezd
ve veřejné správě. Debata o nárůstu mezd nebyla jednoduchá ani na jednání rady kraje a je
tam stále závazek vůči rezortu kultury, který bude vypořádán z HV1.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Doplnil, že je to již 5. rok, kdy rozpočet kraje roste tempem čtvrt miliardy Kč ročně, což
považuje za enormní nárůst. A i když se část spotřebuje na mandatorní výdaje, tak kraji
zůstává velký objem peněz, se kterými může operovat. Od roku 2015 se rozpočet kraje zvýšil
o polovinu. Mrzelo ho, že se v návrhu rozpočtu neobjevila položka, kterou navrhovali
(ZpLK) už z kraje tohoto roku, a to je zřízení fondu na podporu realizace protipovodňového
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opatření a opatření pro zadržování vody v krajině. V návrhu vycházeli z analýzy, která
ukazuje, že ze stávajících zdrojů, které jsou k dispozici na centrální úrovni, ať už Operační
program Životní prostředí nebo zdroje Ministerstva zemědělství, kde jsou peníze na takováto
opatření v krajině, tak Liberecký kraj je čerpá velmi podprůměrně. To je nežádoucí, protože
jisté části toho kraje, zejména Frýdlantsko a Hrádecko, jsou těmito negativními jevy výrazně
postiženy. Po uskutečněných jednáních se ukázalo, že zejména v obcích by o tento fond byl
zájem. Fond by měl sloužit k provedení celé realizace zásahu v krajině, tzn. od pomoci
s výkupy pozemků, přes přípravu projektové dokumentace, až po spolufinancování
příslušných projektů, které by z dominantní části měly být financovány ze státních zdrojů,
kde k tomu ty prostředky jsou. Kraj by měl v této problematice fungovat jako hnací síla. Mělo
by se také rozšířit pracoviště, ať už jen odbor životního prostřední nebo Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., které by se věnovalo komunikaci se starosty obcí.
Na výboru pro životní prostředí o tom probíhala debata a byl k tomu přijat kompromisní
návrh spočívající v tom, že by měl být existující fond 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny,
navýšen do dalšího roku o 2 miliony Kč a 4 miliony Kč by měly být vyčleněny
na individuální podporu. Dohromady je to suma, která je podstatně nižší než ta, která by byla
skutečně efektivní a měla by pro Liberecký kraj význam. Tento návrh se ale v rozpočtu
neobjevil a v odpovědích od paní náměstkyně je zmíněno, že sestavení dotačního fondu rezort
teprve připravuje a bude k tomu využitý HV1. Sám tento problém ale považuje
za systémovou věc, která by měla mít v rozpočtu své místo.
Jiří Löffelmann
Odpověděl, že se touto problematikou zabývá. Sám do rozpočtu navrhl řešení, které přednesl
pan zastupitel Šedlbauer, a to posílit stávající program 8.2 o 2 miliony Kč. Zde se řeší malá
přírodě blízká opatření s maximální částkou dotace do 150.000 Kč. A pak přidat další
4 miliony Kč na něco nového. Důvod, proč se tato problematika řeší, je aktuální problém
se suchem. Bylo rozhodnuto, že se na tento problém dá zkušební částka, tedy ty 4 miliony Kč.
Z obcí obdrželi spoustu odpovědí a navrhovaných projektů, ale projektů, které by byly
v nějaké fázi přípravy, bylo málo. Tudíž bylo rozhodnuto, že tento program, ať už bude
součástí Dotačního fondu Libereckého kraje nebo Fondu ochrany vod, se vyzkouší s částkou
4 miliony Kč. Do rozpočtu se to nedostalo a po dohodě s finančním odborem, a paní
náměstkyní Volfovou se rozhodlo, že se tato záležitost bude řešit z HV1. Rozhodlo se,
že se pokusí program Podpory ochrany přírody a krajiny rozšířit o písmeno d) tak, aby pro něj
šlo získat samostatné peníze. Program je již připravený a je před vyhlášením. Jeho vlastní
představa je, že tam bude 6 milionů Kč. Když se k tomu připojí 1 milion Kč, který
je v Programu péče o krajinu, tak pokud to všichni schválí, včetně zastupitelstva, tak se bude
disponovat částkou 7 milionů Kč. Dále bude záležet na tom, jak se zapojí obce. Nemyslí si,
že se měla připustit myšlenka výkupu pozemků. Obcím by se mělo pomoct s projektovou
dokumentací a kofinancováním projektů. Tudíž částka, kterou navrhuje, by měla být do
začátku dostačující.
Bc. Stanislav Mackovík
Vyjádřil se ke struktuře rozpočtu v oblasti zdravotnictví. Už celých 6 let upozorňují (KSČM)
na personální nedostatek v nemocnicích. Když žádali o přehledy platů, tak se vedení kraje
ohradilo tím, že nemocnice jsou akciové společnosti. Minulý týden proběhlo jednání
zdravotního výboru, kde si mohli „udělat obrázek“ o skutečném stavu, a proto nepodpoří
rozpočet Libereckého kraje. Myslí, že jsou zde velké mezery v oblasti zdravotnictví.
Liberecké kraj vlastní a zřizuje zdravotnická zařízení a měl by mít odpovědnost za personální,
věcné a technické vybavení. Jak řekl náměstek MUDr. Sobotka, tak je kraj nakročen
„do rokle“ v oblasti zajištění personálu. V Liberecké nemocnici schází 50 sester, schází lékaři
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na psychiatrii, onkologii, plicním, dětském, neurologickém a interním oddělení, a jak řekl
ředitel pan MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., tak bez soustředěného přístupu se nemocnice
nepohne. Tím, že se omezuje péče v nemocnicích, tak se omezují i příjmy od pojišťoven.
Když byla zavřena chirurgie v České Lípě, tak se výkony doháněly až později. Pojišťovna
nemůže platit za chirurgické výkony, když se 3 měsíce v České Lípě neoperovalo. Byli
by rádi, kdyby se vedení kraje zamyslelo nad tím, co zaznělo na výboru, protože hrozí, že kraj
přijde o onkologické oddělení v Krajské nemocnici Liberec a.s. Dále se uvažuje o tom,
že kraj bude personálně zajišťovat chod Nemocnice Frýdlant, ale do dnešního dne
s nemocnicí nikdo o této otázce nejednal.
Martin Půta
Reagoval, že kraj nebude zajišťovat chod frýdlantské nemocnice, to bude zajišťovat Krajská
nemocnice Liberec a.s., jako akciová společnost. Jednání probíhají a na několika posledních
byl s paní předsedkyní dozorčí rady. Co se týká snižování plateb od pojišťoven, tak neví,
z jakých čísel pan zastupitel vycházel. Sám má čísla z liberecké a českolipské nemocnice, ale
momentálně je nemá s sebou. Je tradičním zvykem vytahovat na zastupitelstvu témata, která
nejsou připravená. Slíbil, že požádá pana náměstka Sobotku, aby na příštím jednání
zastupitelstva předložil vývoj toho, jaký mají krajské nemocnice v posledních 6 letech příjmy
od zdravotních pojišťoven. Jako bývalý ředitel Zdravotnické záchranné služby LK, p.o.,
by pan zastupitel Mackovík měl vědět, že financování ve zdravotnictví není jednoduché.
Vychází se z referenčních roků, rok 2018 vychází z referenčního roku 2016, a vývoje příjmů
neodpovídají počtu pacientů, kteří jsou v nemocnicích obslouženi, ale odpovídají právě těm
referenčním rokům. Když např. v září naplníte referenční rok, tak můžete pacienty ošetřovat,
ale bez úhrad pojišťoven, kromě výkonů, které jsou hrazeny samostatně. Slíbil, že budou
předloženy vývoje příjmů obou krajských nemocnic a příjmy Zdravotnické záchranné služby
LK, p.o. Co se týká zajištění personálu, tak s panem ředitelem Ing. Pavlem Markem a panem
ředitelem MUDr. Richardem Lukášem, Ph.D., hovořil na téma stipendijního programu a oba
mají kraji předložit nějaký návrh, který vychází ze srovnání se sousedními kraji. Osobně
to považuje za nesystematické řešení, protože financování je především úkolem pojišťoven.
Dlouhodobě je nespokojen s tím, že kraj musí nemocnicím poskytovat peníze na investice,
protože všichni občané si platí zdravotní pojištění, které je ale evidentně nastaveno tak,
že nestačí úplně pokrýt náklady zdravotnických zařízení, a už vůbec ne náklady investic.
Následně požádal pana ředitele Havlíka, aby předložil zastupitelstvu kraje přehled o tom,
kolik kraj od svého vzniku investoval do zdravotnických zařízení. Tím ale nemyslí ztrátové
hospodaření, které kraj zajišťoval před rokem 2012. Pokud dojde k nějaké dohodě, tak bude
kraj projednávat HV1 v lednu a HV2 v květnu. A pokud se kraj a výbor shodnou na nějakém
stipendijním programu nebo na náborových příspěvcích, tak se tím bude kraj zabývat. Takový
materiál ale zatím neexistuje a proto není zařazen do rozpočtu kraje na rok 2019.
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Podotkla, že pan hejtman zmínil, že v tomto rozpočtu přetrvává závazek vůči rezortu kultury,
který bude řešen na počátku roku. Za tuto zmínku poděkovala. Výbor cestovního ruchu,
památkové péče a kultury se na zasedáních zabývá financováním, především financováním
příspěvkových organizací. Každý rok se opakuje, že se nepodaří v tomto základním rozpočtu
naplnit některé základní provozní potřeby příspěvkových organizací. Informovala o tom
proto, že bude nutné se k tomuto tématu vrátit na začátku příštího roku. Předem poděkovala
za lednové projednání.
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Martin Půta
Konstatoval, že se paní radní Vinklátová za rezort na projednávání rozpočtu, a i mimo něj,
na poradách intenzivně bila, a také proto hned na úvod zmínil, že příslib dofinancování
existuje. Souhlasí s tím, že se k tomu bude muset kraj vrátit, aby ty věci byly zajištěny. Dále
konstatoval k platům, že se v září schvaloval rozpočtový výhled a teprve následně vláda
schválila další navýšení platů zaměstnancům ve veřejném sektoru. A vzhledem k tomu,
že v kultuře se to celé financuje z rozpočtu kraje, tak v rámci rozpočtového výhledu, který
schválil celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu kraje, si s tím kraj už bohužel neporadil.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Poděkoval panu radnímu Löffelmannovi za upřesnění. To, že vznikne fond s 6 miliony Kč,
považuje za sumu, která je zcela nedostatečná, ale na druhou stranu na tom tolik nezáleží,
protože pokud ten fond vznikne a bude rozumný, tak se brzy ukáže, jaká je reálná potřeba
a bude možnost ho navyšovat. Zmínil, že když probíhalo mapování zájmu, tak asi za dva
týdny se projektů v nějaké fázi sešlo za zhruba 50–60 milionů Kč. V mikroregionu
Frýdlantsko je projektů na protipovodňové opatření navrženo několik desítek. Nejdůležitější
je ale samotný úspěch programu, a ten nenastane tím, že kraj vyčlení nějaké peníze a bude
čekat, co se bude dít, ale tím, že do toho bude iniciativně vstupovat sám jako ten, kdo
ty projekty „vydupává ze země“. Samotní starostové obcí tohle dělat nebudou, protože
se často jedná o problémy, které nejsou vázány jen na jeden katastr. Na celý ten koncept
zacházení s krajinou nemají lidi, ale kraj je má nebo je mít může. Součástí projektu nutně
musí být posílení buď krajského odboru životního prostředí anebo Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., o lidi, kteří si tohle vezmou za své a budou za starosty jezdit
a vysvětlovat, budou jednat s vlastníky a budou ty projekty de facto táhnout.
Jiří Löffelmann
Okomentoval, že s panem zastupitelem souhlasí, jde však o to, aby si uvědomili, že aktuální
fenomén sucha není záležitostí, která trvá už 10 let, alespoň ne v tomto kraji. Je to tedy nová
věc, kterou se kraj zabývá. Ale už předtím Liberecký kraj řešil různé záležitosti, které se
například týkaly povodní. K protipovodňovým opatřením na Frýdlantsku je spousta
materiálů, spousta projektů a řada z nich je připravená takřka k realizaci, ale končí to na tom,
že je problém s vlastníky. Vlastníci zapomněli na povodeň, která byla v roce 2010, tudíž chuť
v té krajině něco dělat naráží na dva zájmy – zájem vybudovat protipovodňovou ochranu
a zájem vlastníků pozemků, dále pak na územní plány, resp. na stavební zákon. Takže
komplikací, proč nemůže kraj vše řešit, je více. Chtěl ale říct, že na tento problém nikdo
na kraji nerezignuje a spolupracují s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tento týden
bude tisková konference, kde ve Václavicích bude jeden vlastník představovat, jakým
způsobem tam vyřešil některá přírodě blízká opatření, tzn. malé detenční nádrže atd. Kraj řeší
přírodě blízká protipovodňová opatření v okolí Václavického potoka. Je to záležitost, která
trvá už několik měsíců, možná let. Ale nejedná se o řešení jednoduché, protože např. kraj
narazil na to, že byť má hezkou představu o tom, jak vyřešit povodí Václavického potoka –
Hrádek, Chrastava, Chotyně, tak není vyřešen Liberec, a to je věc, která nebyla prioritou.
Kraj by se k ní rád vrátil, protože aby tato opatření měla efekt, tak musí mít logiku širokého
záběru, protože povodeň nemá hranice. Nakonec podotkl, že se kraj určitě bude zabývat
problematikou sucha, a zájem pomoct obcím a investorům, aby se projekty začaly realizovat,
je enormní. A na hledání zdrojů, souvisejících např. s Frýdlantem nebo Turowem, kraj
opravdu pracuje a bude rád, když v tom kdokoliv pomůže.
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Bc. Zuzana Kocumová
Podotkla, že dalším z návrhů, který posílali (ZpLK) k vysvětlení, je navýšení nákladů
na propagaci Libereckého kraje. Pamatuje si, že ve chvíli, kdy zastupitelstvo nastupovalo, teď
je to 6 let, tak to byla jedna z věcí, která se radikálně snížila. Byla to také věc, kterou, když
byl pan hejtman Půta v opozici, kritizoval u minulého vedení. Říkal, že 11 milionů Kč
je příliš velká částka na propagaci Libereckého kraje. V současné době ta částka dosahuje
14,8 milionů Kč, od minulého roku se tedy opět zvedá o 1,2 milionu Kč. Vysvětlení pro
navýšení nákladů mohou být různá, ceny se pořád zvedají. Ale na druhou stranu, když jsou
zde přednesy věci, které kraj neřeší jako základní položky, např. zadržování vody v krajině
nebo základní požadavky z rezortu kultury, tak navrhla, aby se tato částka na propagaci
a prezentaci kraje přesunula ve výši 2,8 milionů Kč do rezervy, ze které bude možné řešit
věci, které jsou podle ní daleko důležitější. Chápe, že to tak možná nevnímá vedení
Libereckého kraje, ale domnívá se, že když to šlo v roce 2013 dělat za 11 milionů Kč, tak
tento návrh je vstřícný a nenechává 11 milionů Kč, ale 12 milionů Kč.
Ing. Jitka Volfová
Ohradila se proti tomu, že Liberecký kraj neplní své povinnosti. Kraj se snaží investovat
a naplňovat požadavky, které přijdou z jednotlivých rezortů. Zaznělo, že na kulturu nedává
kraj dost peněz, ale také zaznělo, že požadavek na platy přišel až po střednědobém výhledu
a dohoda tady je, dorovnání bude z HV1. Není tomu tak, že by nebyl zajištěn provoz.
V prvním pololetí roku nemůže být problém zajistit provozování jednotlivých zařízení
v rámci kultury. Co se týče kultury, tak se provádějí rekonstrukce a modernizace
Severočeského muzea. Tudíž investice tam jdou veliké. Kraj slyšel na to, že v muzeích
v České Lípě a Turnově docházelo k podfinancování, takže tam se kraj dohodl na dorovnání
platových podmínek. Nejde pokrýt všechny priority, protože když komentovala střednědobý
výhled, tak priority jednotlivých rezortů byly o 1,9 miliardy Kč vyšší, než jsou možnosti
rozpočtu Libereckého kraje.
Co se týká financování zdravotnictví, tak kraj diskutoval o tom, jak by se mohl
zafinancovávat provoz, ale není to možné ve vztahu k akciovým společnostem. Proto jde
Liberecký kraj cestou podpory investic. Všichni zastupitelé vědí, že do českolipské
nemocnice jde po dobu 5 let 30 milionů Kč, tzn. 150 milionů Kč, do liberecké nemocnice jde
podpora ve výši 50 milionů Kč po dobu 30 let. A k 30 milionům Kč pro Českou Lípu bylo
minulý rok schváleno dalších 40 milionů Kč, v letošním roce 9 milionů Kč, a pro libereckou
nemocnici to bylo navýšeno o 25 milionů Kč. Takže podpora ze strany kraje je veliká.
V rámci řešení Frýdlantu je předjednaná možnost podpory ze strany Libereckého kraje.
Je to zatím v rámci memoranda, proto nemohla upřesnit částku.
Pokud jde o životní prostředí, tak pan radní Löffelmann to velice dobře vysvětlil. Není
pravdou, že by kraj opomíjel Frýdlantsko a Hrádecko. Podpora ze strany Libereckého kraje
tam už taky šla. Liberecký kraj všechny tyto problémy vnímá, ale není to pouze činností
Libereckého kraje, je potřeba, aby na ně slyšely i obce. Kraj má své činnosti, které
podporovat musí, ty si bere za své a snaží se je podporovat. Dotační fond je dnes ve výši 108
milionů Kč, takže i tam ta podpora jednotlivých aktivit je. A pokud přijdou nové požadavky,
tak kraj je schopný přehodnotit priority v rámci rezortů. Ale vše má nějaký vývoj a nebylo by
vhodné teď vyčlenit 50 milionů Kč na opatření udržení vody v krajině, když kraj přesně neví,
jak na to.
Mgr. Jaromír Dvořák
Potvrdil, že od paní zastupitelky Kocumové obdržel písemný pozměňovací návrh, pro který
bude nutné hlasovat. Následně přečetl přesné znění návrhu.
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„Přesunout 2,8 milionu Kč z položky propagace a prezentace kraje do rezervy. A ukládá
náměstkyni hejtmana, pro řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, zapracovat
do rozpočtu.“
Ing. Květa Vinklátová
Potvrdila, že se v radě dohodli, že se situace rezortu kultury bude řešit v rámci lednového
dělení. Do jisté míry tuto situaci způsobilo, že se pozdě dozvěděli, jak konkrétně budou
navýšeny platy v oblasti kultury v době, kdy už byl hotový rozpočtový výhled. Stejně jako
ostatní kolegové bude vždy nespokojená s tím, jak vysoký rozpočet na kulturu je, protože
vždy budou nějaké záměry, které bude chtít v rámci kultury, památkové péče nebo cestovního
ruchu realizovat. V řadě příspěvkových organizací má rezort kultury řadu realizovaných
investic a zastupitelé jistě vědí z vlastní praxe, že už jen to jak rostou náklady na investice
díky situaci na trhu, je skutečně významné. Bojuje za to, aby měla v rezortu větší peníze,
na druhou stranu musí mít pochopení, že rozpočet Libereckého kraje není nafukovací.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Reagoval na vystoupení paní náměstkyně Volfové. Je potřeba odlišovat vodohospodářské
akce od akcí a projektů, které se týkají protipovodňových opatření nebo opatření zadržování
vody v krajině. Považoval za filozofickou otázku, že kraj nemůže plnit všechno, protože
na to nemá peníze, což je samozřejmě pravda, ale měl by primárně plnit ty funkce, které
přesahují zájmy a působnosti jednotlivých obcí. Což tahle oblast jistě je.
Ing. Radka Loučková Kotasová
Doplnila své kolegy ohledně problematiky zadržování vody v krajině. Kraj se tímto tématem
zabývá již delší dobu. V loňském roce zde byla zřízena pracovní skupina Vláhové poměry
na Frýdlantsku, neboli pracovní skupina Voda, kde zasedají účastníci, kteří mají k tomuto
tématu co říct – zástupci Povodí Labe, zástupci lesů, zástupci Agentury ochrany krajiny
a přírody ČR. S panem radním Löffelmannem se těchto schůzek účastní a občas se jich
účastní i zástupci Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., a to proto, že Liberecký kraj
v tomto roce zadal ARR, spol. s r.o., zpracování dílčích úkolů a studie pro území, která
v souvislosti s ubýváním vody v krajině přišla kraji vhodná. Velmi obtížně bude kraj v území
budovat nádrže, ale může pomoci s přípravou projektových dokumentací nebo podkladů
pro projektové dokumentace a pro jejich následnou realizaci v krajině. Tvořit se tedy začalo
již v loňském roce a bude se dále pokračovat. Dotační fond je ideální formou, jak podpořit
zájemce v území, kofinancovat jejich akce, podporovat žádosti o dotace atd. Domnívá se,
že poměrně obšírný materiál by připravován z rezortu pana radního Löffelmanna v této věci,
takže tady ta informace proběhla.
Martin Půta
Přizval k řečnickému pultíku paní vedoucí odboru tiskového a vnějších vztahů
Mgr. Fulkovou, aby vysvětlila navýšení PR, o kterém hovořila zastupitelka Kocumová.
Když porovná slova pana zastupitele Šedlbauera, který mluvil o tom, že od roku 2012
narostly daňové příjmy o více než 50%, tak chtěl zastupitele ubezpečit, že výdaje na PR
narostly jen o 32%.
Mgr. Andrea Fulková
Pro začátek vyjasnila pojmy. Paní zastupitelka řekla, že se jedná o PR radních, což není
pravda. PR radních je navýšeno je velmi minimálně, jedná se jen o navýšení v televizi,
a to o cca 400.000 Kč. Za toto navýšení kraj získává více pořadů, a to nejen Krajský magazín
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a prezentace práce kraje, ale prostor mají i menší obce pro akce, které kraj dělá, z čehož
vymezuje PR radních.
Dále do položky PR propagace a prezentace, ve které je teď 14 milionů Kč, jsou započítané
položky, které jsou ve spolupráci se Švýcarským St. Gallenem. V rozpočtu je základních
šest položek, o kterých se může mluvit jako o PR, zbytek je vyčleněn na veškerou další práci
včetně grafických prací, výlepů, výtisků, přičemž jsou podporovány i jednotlivé subjekty,
které pořádají akce ve spolupráci s krajem. Mezi jednotlivé položky patří televize (rádio
navýšeno naposledy v roce 2016, internet se drží na vlastních položkách), spolupráce se
Švýcarským St. Gallenem, grafika, tisk, výlepy atd. Rozhodně tyto peníze ale nejdou za
devíti členy rady.
Bc. Zuzana Kocumová
Reagovala, že se není nutné přesvědčovat, co a je a není PR. Když platíte média, tak mají
větší vůli zveřejňovat informace o práci radních. Nesouhlasí s tím, že když se prezentuje
práce kraje, tak to není PR konkrétních lidí. Sama dobře ví, jak vypadá podpora
např. Benátské noci, kdy je tam úvodní slovo hejtmana apod., ale to jsou věci, které dělá
skoro každý. A jak pan hejtman zmínil, že náklady vzrostly pouze o 30%, tak pro někoho je
to pouze 30%, ale pro někoho je to velké navýšení. Nepředpokládá, že by radní hlasovali pro
snížení této položky. Myslí si, že zveřejnit informace o akcích v Libereckém kraji je primárně
záležitost médií a ty v Libereckém kraji fungují, a pokud za to musí Liberecký kraj platit, tak
je logické, že si připlácí za to, aby se zveřejnilo i něco, co se zveřejnit nemuselo. Tudíž
požádala o to, aby se o pozměňovacím návrhu hlasovalo, aby mohl každý vyjádřit svůj názor.
Mgr. Andrea Fulková
Reagovala na konkrétní příklad Benátské noci. Za Benátskou se neplatí žádné další PR,
Benátská je v seznamu velmi podporovaných akcí a tam opravdu už další podpora není.
Hlasování o návrhu usnesení - protinávrh
HLASOVÁNÍ Č.: 18 PRO: 5
PROTI: 20

ZDRŽEL SE:

13

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 439/18/ZK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet Libereckého kraje na rok 2019, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou
3.384.321.660 Kč, celkový objem výdajů částkou 3.287.446.660 Kč a kladné saldo
ve výši 96.875.000 Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních
komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 –
financování,
b) věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2019,
c)

pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce
2019 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019,
d) provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2019 prostřednictvím rozpočtových
opatření Radou Libereckého kraje v případech
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1) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku přijetí
rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních
fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje, u kterých je
předem stanoven účel použití nebo příjemce takových finančních prostředků
převáděných do rozpočtu kraje,
2) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního
rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního
vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok,
3) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp.
dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty
spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo
které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů
EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje
v předcházejících obdobích,
4) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku zapojením
prokazatelně nedočerpané části finančních prostředků u jmenovitých transferů nebo
výdajů kraje, které byly příslušnými orgány kraje schváleny a mají charakter
smluvního nebo obdobného závazku přecházejícího z předchozího rozpočtového
roku 2018 do rozpočtu 2019,
5) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti s úpravou
nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, a dále v souvislosti se zapojením
nařízeného odvodu, nebo v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením částky
nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové organizace zřízené krajem
na financování konkrétní jmenovité akce po ukončení její realizace,
6) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vypořádáním,
resp. vrácením zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu porušení
rozpočtové kázně, příp. prominutého penále z odvodu uloženého z důvodu porušení
rozpočtové kázně,
7) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 – Transfery, pokud k nim dojde
v průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů, kdy
o poskytnutí takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, rada kraje,
8) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje a kapitoly
923 – Spolufinancování EU pokud k nim dojde v průběhu roku u jmenovitých
projektů, akcí a činností dle aktuálních potřeb,
9) změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových projektů
do rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku projektů, tj. příjemcům
podle schváleného pořadí, na schválený účel a do navržené výše dotace,
10) změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází
ke změně závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp. upraveného
rozpočtu kraje
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený rozpočet Libereckého kraje
na rok 2019 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 9
HLASOVÁNÍ Č.: 19 PRO: 32
PROTI: 1
NEHLASOVAL: 0
Martin Půta
Zopakoval, že představa rady kraje je taková, že v lednu bude projednáno rozdělení
zvýšených daňových příjmů a v dubnu rozdělení zůstatku, tedy nevyčerpaných finančních
prostředků z jednotlivých kapitol.
19. (12.) Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou
2.
pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Josef Horinka
Zahlásil možný střet zájmů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 440/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou
2.
pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování - části p.p.č. 1247/1 o výměře 1261 m2, nově označené jako p.p.č. 1247/16,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
- části p.p.č. 1247/1 o výměře 82 m2, nově označené jako p.p.č. 1247/17, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
- části p.p.č. 1247/1 o výměře 51 m2, nově označené jako p.p.č. 1247/18, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
- části p.p.č. 1247/1 o výměře 8 m2, nově označené jako p.p.č. 1247/19, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 1482-11/2017 ze dne 13. 3. 2017, v katastrálním
území Hrádek nad Nisou, obci Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1878 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
městu Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO 00262854, hodnota daru dle účetní evidence činí 84.120 Kč (slovy: osmdesát čtyři
tisíc sto dvacet korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky,
2. darování části p.p.č. 220 o výměře 1643 m2, nově označené jako p.p.č. 220/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 558-12/2017 ze dne
6. 3. 2017, v katastrálním území Donín u Hrádku nad Nisou, obci Hrádek nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 904 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
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Katastrálního pracoviště Liberec, městu Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73,
463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, hodnota daru dle účetní evidence činí
115.010 Kč (slovy: sto patnáct tisíc deset korun českých), jedná se o pozemek pod
chodníky
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 08. 12. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 20 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
20. (13.) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Jablonné
v Podještědí
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 441/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p.p.č. 1398/5 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidovaným na listu vlastnictví
č. 1043 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od ČR
– Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, pozemek trvale dotčen v rámci stavby
"Rekonstrukce silnice III/27015 Jablonné v Podještědí",
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 21 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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21. (14.) Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k.ú. Paseky nad Jizerou
2.
pozemků v k.ú. Frýdlant
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 442/18/ZK
Majetkoprávní operace - darování
1.
pozemku v k.ú. Paseky nad Jizerou
2.
pozemků v k.ú. Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování st.p.č. 355/2 o výměře 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba
Paseky nad Jizerou, č.p. 265, obč. vyb. (LV10001), nacházející se v k.ú. Paseky nad
Jizerou, obci Paseky nad Jizerou, a evidované na listu vlastnictví č. 70 u Katastrálního
pracoviště Semily, obci Paseky nad Jizerou, se sídlem Paseky nad Jizerou č.p. 242,
512 47 Paseky nad Jizerou, IČO 00580791, hodnota daru dle účetní evidence činí 42 Kč
(slovy: čtyřicet dva korun českých), jedná se o pozemek pod stavbou ve vlastnictví obce,
2. darování p.p.č. 1071/2 o výměře 155 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1071/3 o výměře 601 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1071/4 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1071/5 o výměře 102 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1071/6 o výměře 298 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1071/7 o výměře 187 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 3084/2 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 3084/3 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 3084/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 3084/5 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 2977-131/2017 ze dne 20. 11. 2017, nacházejících
se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, městu Frýdlant, se sídlem T. G. Masaryka 37, 464 01
Frýdlant, IČO 00262781, hodnota daru dle účetní evidence činí 106.610 Kč (slovy: jedno
sto tisíc šest set deset korun českých), jedná se o pozemky pod nově zrekonstruovaným
chodníkem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 22 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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22. (15.) Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně stavby tělesa
komunikace v k.ú. Jeřmanice
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 443/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování pozemku včetně stavby tělesa komunikace
v k.ú. Jeřmanice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování p.p.č. 1770 o výměře 5663 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Jeřmanice, obci Jeřmanice, a evidované na listu vlastnictví č. 215
u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa komunikace č.ev. III/03520 na předmětném
pozemku, obci Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO 46744959, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě, hodnota budoucího daru pozemku dle
účetní evidence činí 99.102 Kč (slovy: devadesát devět tisíc sto dva korun českých)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 23 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

23. (16.) Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k.ú. Dobranov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 444/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí směna pozemků v k.ú. Dobranov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) s budoucí směnou nemovité věci ve vlastnictví Libereckého kraje, a ve správě Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže
632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části p.p.č. 335/1 o předpokládané výměře
113 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Dobranov, obec
Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 272 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
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za kupní cenu 100 Kč/m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/262 Dobranov - Česká
Lípa, rekonstrukce silnice“,
za nemovitou věc ve vlastnictví
a to části
p.p.č. 345 o předpokládané výměře 81 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k.ú. Dobranov, obec Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 385
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za kupní cenu 100 Kč/m2, po dokončení stavební
akce „Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice“, rozdíl v ceně
směňovaného pozemku bude uhrazen ve prospěch druhé smluvní strany,
b) se svěřením takto v budoucnu 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 ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 24 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (17.) Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Stráž nad Nisou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 445/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Stráž nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej p.p.č. 833/2 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba bez
čp/če, jiná st. (LV 1056), nacházející se v k.ú. Stráž nad Nisou, obci Stráž nad Nisou,
evidované na listu vlastnictví č. 561 u Katastrálního pracoviště Liberec, společnosti
DEMPRPARK s.r.o., se sídlem Krakonošova 1003, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14
Liberec, IČO 04834496, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.200 Kč
(slovy: jedenáct tisíc dvě stě korun českých)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 25 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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25. (18.) Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
2.
pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
3.
pozemků v k.ú. Janovice v Podještědí
4.
pozemku v k.ú. Tuháň u Dubé
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 446/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
2.
pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
3.
pozemků v k.ú. Janovice v Podještědí
4.
pozemku v k.ú. Tuháň u Dubé
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
- části p.p.č. 347/1 o výměře 259 m2, nově označené jako p.p.č. 347/8, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1296-4/2018, ze dne 21. 3. 2018,
v katastrálním území Janov nad Nisou, v obci Janov nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, od obce Janov nad Nisou, se sídlem č.p. 520, 46811 Janov nad
Nisou, IČO 00262358, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.540 Kč
(slovy: patnáct tisíc pět set čtyřicet korun českých), refundace bude uplatněna,
předmětná část pozemku je zastavěna silnicí III/29035 ve vlastnictví Libereckého
kraje,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
2. a) koupi
- p.p.č. 1195 o výměře 15 m2, p.p.č. 1196 o výměře 234 m2, vše ostatní plocha,
způsob využití silnice, vše nacházející se v katastrálním území Hodkovice nad
Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od města
Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T.G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČO 00262820, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 24.900 Kč
(slovy: dvacet čtyři tisíc devět set korun českých), refundace bude uplatněna,
předmětné pozemky jsou zastavěny silnicí II/278,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
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3.

4.

a)

do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
koupi
- p.p.č. 135/2 o výměře 17 m2, p.p.č. 137/2 o výměře 80 m2, p.p.č. 951 o výměře
15 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, vše nacházející se v katastrálním
území Janovice v Podještědí, obci Janovice v Podještědí, evidované na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, od obce Janovice , se sídlem č.p. 90, 46353 Janovice v Podještědí,
IČO 00525499, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.720 Kč (slovy: šest
tisíc sedm set dvacet korun českých), refundace nebude uplatněna, předmětné
pozemky jsou zastavěny silnicí III/27244 ve vlastnictví Libereckého kraje,

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
a) koupi
- části p.p.č. 169/4 o výměře 4 m2, nově označená jako p.p.č. 169/5, ostatní plocha,
jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 284-83/2017, ze dne 2. 12. 2017,
v katastrálním území Tuhaň u Dubé, v obci Tuhaň, evidováno na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od obce
Tuhaň, se sídlem č.p. 32, 47201 Tuhaň, IČO 00831727, za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 400 Kč (slovy: : čtyři sta korun českých), refundace nebude
uplatněna, předmětný pozemek je trvale dotčen stavbou „Most ev.č. 260-006 přes
Obrtku v Tuhani“,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 26 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
26. (19.) Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Starý Dub
2.
pozemku v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem
3.
pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 447/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemku v k.ú. Starý Dub
2.
pozemku v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem
3.
pozemku v k.ú. Lomnice nad Popelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
p.p.č. 46/2 o výměře 100 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, v katastrálním
území Starý Dub, v obci Český Dub, evidované na listu vlastnictví č. 101
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/2
představující částku 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a od
podíl o velikosti 1/2 představující částku 5.000 Kč (slovy: pět
tisíc korun českých) za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), refundace bude uplatněna, předmětný
pozemek je zastavěna silnicí II/278 ve vlastnictví Libereckého kraje,
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. 519/2 o výměře 40 m2, nově označená jako 519/6, ostatní plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 704-17086/2017, ze dne 5. 1. 2018,
v katastrálním území Bílý Potok pod Smrkem, v obci Bílý Potok, evidováno na listu
vlastnictví č. 535 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant,
od
a od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000 Kč (slovy: čtyři tisíce
korun českých), refundace nebude uplatněna, předmětná část pozemku je zastavěna
stavbou „Obnova silnice po povodních 2010 (II/290 Frýdlant – Bílý Potok) –
II. etapa“,

3.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
a) koupi
- části p.p.č. 4097/2 o výměře 2 m2, nově označená jako p.p.č. 4097/5, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 2554-29/2018, ze dne
11. 6. 2018, v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, v obci Lomnice nad
Popelkou, evidováno na listu vlastnictví č. 2198 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily,
- části p.p.č. 2368/6 označené jako díl „e“, o výměře 120 m2,
- části p.p.č. 1953/8 označené jako díl „b“, o výměře 8 m2,
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obě sloučené do nově vzniklé p.p.č. 2368/6, o výměře 128 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 255429/2018, ze dne 11. 6. 2018, v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci
Lomnice nad Popelkou, od
za celkovou kupní cenu ve výši 9.100 Kč (slovy: devět tisíc jedno sto korun
českých), refundace nebude uplatněna, předmětné části pozemků jsou zastavěny
silnicí III/2847 ve vlastnictví Libereckého kraje,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 27 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (20.) Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Doksy u Máchova
jezera
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 448/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k.ú. Doksy u Máchova jezera
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi
části p.p.č. 2889/1 o předpokládané výměře 112 m2
části p.p.č. 2889/2 o předpokládané výměře 2 m2
části p.p.č. 2891 o předpokládané výměře 68 m2
části p.p.č. 3275/18 o předpokládané výměře 215 m2, v katastrálním území Doksy
u Máchova jezera, obci Doksy, evidovaných na listu vlastnictví č. 1474 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
a od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč za 1 m2 trvalého záboru,
po dokončení stavební akce „Silnice II/270 Doksy – Břehyně, rekonstrukce silnice
v k. ú. Doksy u Máchova jezera“, 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
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Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 28 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (21.) Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – Podpora projektu „Multifunkční
sociální centrum – Dům humanity Liberec“ a projektu „Multifunkční sociální
centrum Jablonec nad Nisou“ na základě smluv o vzájemné spolupráci
č. OLP/1903/2018 a č. OLP/1904/2018
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Informoval, že výbor projednal body č. 21–25, s výhradou k bodu č. 22, a doporučil
je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 449/18/ZK
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - Podpora projektu „Multifunkční sociální
centrum – Dům humanity Liberec“ a projektu „Multifunkční sociální centrum Jablonec
nad Nisou“ na základě smluv o vzájemné spolupráci č. OLP/1903/2018
a č. OLP/1904/2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Most k naději, z. s.,
se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, na realizaci projektů
1. „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“ – do výše 589.423,81 Kč
2. „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ – do výše 234.896,45 Kč;
schvaluje
1. č. OLP/5209/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem Most k naději, z. s.,
se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, kterou bude poskytnuta
dotace na projekt „Multifunkční sociální centrum – Dům humanity Liberec“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
2. č. OLP/5211/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem Most k naději, z. s.,
se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, kterou bude poskytnuta
dotace na projekt „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“
a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
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b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
nadepsaného příjemce dotací o přijatém usnesení.
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

34

PROTI: 0

Termín: 30. 11. 2018
ZDRŽEL SE: 1
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (22.) Akční plán na rok 2019 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na období 2018–2020, jehož součástí je 7. aktualizace Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020 s účinností od roku 2019
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál. Podotkl, že nastala administrativní chyba při revizi
dokumentu, kdy v něm zůstal původní článek 5.4.3, který už byl překonán. Úprava spočívá
v tom, že se článek vypustí. Dále poděkoval odboru sociálních věcí za tento materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 450/18/ZK
Akční plán na rok 2019 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2018–2020, jehož součástí je 7. aktualizace Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018–2020 s účinností od roku 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) Akční plán na rok 2019 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2018–2020,
2) 7. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020
s účinností od roku 2019
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zaslat Akční plán
na rok 2019 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2018–
2020, jehož součástí je 7. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
na období 2018–2020 s účinností od roku 2019 na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 30 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
30. (23.) Změny zřizovacích listin a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací rezortu sociálních věcí: APOSS Liberec, p.o., Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., Domov důchodců Sloup
v Čechách, p.o., Domov důchodců Velké Hamry, p.o., Domov pro seniory
Vratislavice n. N., p.o., Jedličkův ústav, p.o., Služby sociální péče TEREZA, p.o.
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 451/18/ZK
Změny zřizovacích listin a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
rezortu sociálních věcí: APOSS Liberec, p.o., Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, p.o., Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o., Domov
důchodců Velké Hamry, p.o., Domov pro seniory Vratislavice n. N., p.o., Jedličkův
ústav, p.o., Služby sociální péče TEREZA, p.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková organizace se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, kde
se ke dni 1. 1. 2019 registruje nová služba a tím dochází k rozšíření hlavního účelu
a předmětu činnosti a zvyšuje se cena staveb o zhotovení skladu a výstavbu dětského
hřiště,
2) úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, kde se ke dni 1. 1. 2019 mění
počet poskytovaných sociálních služeb a zvyšuje se cena staveb o technické zhodnocení
„Sanace a podřezávka části budovy B“ a o instalaci dvou kolejnicových zvedacích
systémů,
3) úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, kde
se ke dni 1. 1. 2019 ruší poskytování 1 ambulantní sociální služby a zvyšuje se cena
staveb o pořízení stavby „Zpevněná plocha zámkovou dlažbou“,
4) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS, příspěvková organizace
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, kde se zvyšuje cena staveb o technické
zhodnocení „Digestoř včetně vzduchotechniky“,
5) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, kde se zvyšuje cena staveb o navýšení celkové ceny
technického zhodnocení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy“,
6) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, kde se zvyšuje
cena staveb o technické zhodnocení „Snížení energetické náročnosti levého a pravého
předzámčí“,
7) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, příspěvková organizace se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, kde se zvyšuje
cena staveb o „2 kusy automatických vstupních dveří“ a snižuje cena pozemků z důvodu
převodu pozemku Statutárnímu městu Liberec
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení zřizovacích listin
a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje.
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HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

37

PROTI: 0

Termín: 14. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (24.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18 – snížení výdajů kapitoly
913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05 –
Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 452/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18 – snížení výdajů kapitoly 913 05 –
Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje
odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižují se výdaje kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí,
finanční rezerva PO o částku 3.461.000 Kč,
2.
3.

snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí, o částku
1.100.000 Kč
navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, v celkové výši 3.461.000 Kč, a to na tyto akce
Číslo
organ.

Organizace - popis akce

Příspěvek v Kč

0550088

1507

Denní a pobytové sociální služby ČL přístrojové dovybavení (lednice,
počítače, apod.)

83.000,00

0550089

1508

Služby sociální péče TEREZA - 4
pečovatelská lůžka a matrace

182.000,00

0550090

1508

Služby sociální péče TEREZA -2
pečovatelská křesla GAVOTA

67.000,00

0550091

1508

Služby sociální péče TEREZA vjezdová brána s elektrickým pohonem

65.000,00

0550092

1512

Domov důchodců Jablonecké Paseky výměna stropních podhledů

480.000,00

Číslo akce
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0550093

1512

Domov důchodců Jablonecké Paseky opravy podlah

100.000,00

0550094

1512

Domov důchodců Jablonecké Paseky vybavení pokoje pro klienty - v
havarijním stavu

100.000,00

0550095

1513

Domov důchodců Velké Hamry průmyslový sušící válcový žehlič

490.000,00

0550096

1513

Domov důchodců Velké Hamry průmyslová myčka černého nádobí

400.000,00

0550097

1513

Domov důchodců Velké Hamry vestavěné skříně pro nové oddělení DZR
- 14 ks zamykatelné

280.000,00

0550098

1515

Domov důchodců Český Dub - 8
ošetřovatelských antidekubitních lůžek

276.000,00

0550099

1515

Domov důchodců Český Dub konvektomat s automatickým mytím

363.000,00

0550100

1519

Domov Raspenava - čalouněné obložení
pokoje pro klienty s autismem

60.000,00

0550101

1522

Domov a Centrum DS Jablonec nad
Nisou - stropní zvedací systém pro
klienty

165.000,00

0550102

1523

Dětské centrum Liberec - sociální
zařízení pro větší děti

200.000,00

0550103

1523

Dětské centrum Liberec - úprava vstupu
do zařízení - elektronický vrátník se
zabezpečením vrat

70.000,00

0550104

1523

Dětské centrum Liberec - nový chodník
a stání pro auto

80.000,00

4.

navyšují se výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, na akci č. 0550048 Domov důchodců Český Dub – výměna kotlů
v celkové výši 1.100.00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 32 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
32. (25.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/18 – snížení výdajů kapitoly
920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 920 14 –
Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 453/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/18 – snížení výdajů kapitoly 920 05 –
Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 920 14 – Kapitálové
výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižují se výdaje kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odbor sociálních věcí, Rozvojové
záměry příspěvkových organizací o částku 2.923.580 Kč,
2. navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Odbor investic a správy nemovitého majetku,
Kapitálové výdaje (OSV) na akci č. 149107 1501 Jedličkův ústav – přístavba
evakuačního výtahu v celkové výši 563.580 Kč,
3.

navyšují se výdaje v kapitole 920 14 Odbor investic a správy nemovitého majetku,
Kapitálové výdaje (OSV) na akci č. 550016 1512 DD Jablonecké Paseky – výměna
výtahů v celkové výši 2.360.000 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 33 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
33. (31.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 346/18 snížení kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a navýšení výdajů
v kapitole 914 07 – Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu –
Celostátní výstava bižuterie a skla – Toskánský palác
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Sdělila stanovisko výboru, který projednal body č. 31–34, 51 b), a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 454/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 346/18 snížení kapitoly 917 07 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a navýšení výdajů v kapitole
914 07 – Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – Celostátní
výstava bižuterie a skla – Toskánský palác
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 346/2018, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Celostátní výstava bižuterie a skla – Toskánský palác“
o celkovou částku 150.000 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 914 07 Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o celkovou částku 150.000 Kč na zajištění potřeb v oblasti prezentace Libereckého
kraje při Dnech české a německé kultury 2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 11. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 34 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
34. (32.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 333/18 – úprava kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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72741716

návštěva
kulturní
akce – 2
dny

De minimis

Na
Výběžku
118, 460
15
Liberec

Termín realizace
projektu

Muzeum trochu jinak
Návštěva Muzea Českého
ráje v Turnově. Čtyři
třídy I. stupně si
prohlédnou formou

Dotace v maximální
výši (Kč)

1.

Základní
škola,
Liberec, Na
Výběžku 118,
příspěvková

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

USNESENÍ č. 455/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 333/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, z programu 7.5 Poznáváme
kulturu v úhrnném objemu 26.310 Kč níže uvedeným příjemcům
Rozhod
ující
závazné
Příjemce/
Název projektu/
Sídlo/
IČ/
č.
výstupy
forma
účel projektu
bydliště
nar.
projekt
u

69,97

16.310

21. 11.–
31. 12.
2018

ne

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 11. 2018

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

2.

organizace

interaktivní naučné stezky
muzeum a řemeslnou
dílnu, ve které si vyrobí
vlastní šperk a vlněnou
ovečku.

Základní
škola Dr.
Miroslava
Tyrše, Česká
Lípa,
Mánesova
1526,
příspěvková
organizace

Vánoční dílny
Rozšíření obzoru žáků
v oblasti výroby různých
předmětů s vánoční
tématikou. Projekt
navazuje na projekt
Historie bydlení, který se
uskutečnil ve Svijanech
v květnu 2018.

Mánesova
1526, 470
01 Česká
Lípa

49864611

doba trvání
akce – 1
den

69,44

10.000

1. 11.–
31. 12.
2018

ne

schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 333/18, kterým se snižují výdaje v kapitole
926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
nespecifikované rezervy programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 26.310 Kč a současně
se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí v kapitole 926 07 –
Dotační fond, program 7.5 Poznáváme kulturu v celkové výši 26.310 Kč, bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
2) smlouvy o poskytnutí dotace
a) č. OLP/5390/2018 na projekt „Muzeum trochu jinak 2018“ uzavíranou mezi
Libereckým krajem a Základní školou Liberec, Na Výběžku 118, příspěvkovou
organizací, IČO 72741716, se sídlem Na Výběžku 118, 460 15 Liberec,
b) č. OLP/5392/2018 na projekt „Vánoční dílny“ uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Základní školou Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvkovou
organizací, IČO 49864611, se sídlem Mánesova 1526, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 31. 12. 2018
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi výše uvedenými příjemci
a Libereckým krajem k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné
moci č. PM 20/2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

39

PROTI: 0

Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (33.) Vyhlášení programů 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji, 7. 3 Stavebně historický průzkum
a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch
pro rok 2019
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.

41

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 11. 2018

Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Pochválila všechny pracovníky odboru a poděkovala všem členům výboru, protože
se na tomto materiálu intenzivně a opakovaně pracovalo, pracovalo se na úpravě všech
podmínek tak, aby se dospělo k tomuto včasnému datu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 456/18/ZK
Vyhlášení programů 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, 7. 3 Stavebně historický průzkum a 7.6 Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje –
oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
na rok 2019 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch v následujících programech
a) 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč,
b) 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 10. 560.000 Kč,
c) 7.3 Stavebně historický průzkum s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 300.000 Kč,
d) 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.240.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.1 Kulturní aktivity
v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, 7.3 Stavebně
historický průzkum a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Termín: 10. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 36 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
36. (34.) Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 2 ke smlouvě
č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých
map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Martin Půta
Podotkl, že administrativní náročnost projektů je vysoká.

42

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 11. 2018

==================================================================
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 457/18/ZK
Úprava podmínek finančního vypořádání a dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/922/2017
o poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, na předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka
a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o prodloužení
termínu splatnosti návratné finanční výpomoci u projektu s názvem „Prezentace starých map
Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“,
rozhoduje
o prodloužení termínu
1) splatnosti návratné finanční výpomoci poskytnuté za účelem předfinancování projektu
„Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního
kulturního dědictví“ z původního termínu 31. 12. 2018 na nový termín 31. 12. 2019
2) finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté za účelem
předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako
součást přeshraničního kulturního dědictví“ nejpozději do 30 dnů od obdržení závěrečné
platby z Euroregionu Nisa na účet příjemce z původního termínu 31. 12.2018 na nový
termín 31. 12. 2019,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/922/2017 o návratné finanční výpomoci na předfinancování
nákladů projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást
přeshraničního kulturního dědictví“ mezi Libereckým krajem a Severočeským Muzeem
v Liberci, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1,
IČO 0083232, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti návratné finanční
výpomoci a termínu pro vypořádání návratné finanční výpomoci
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
a) předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, dodatek č. 2 ke smlouvě
č. OLP/922/2017 k podpisu,
Termín: 18. 12. 2018
b) informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o usnesení
zastupitelstva kraje.
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

38

PROTI: 0

Termín: 18. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 2
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37. (35.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 348/18 – úprava kapitoly 932 08 –
Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor projednal body č. 35, 36 a 38, a doporučil je ke schválení.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Zaujalo ho, že všechny akce směřují na VHS Turnov. Požádal odbor o přehled dotační
podpory ze strany kraje pro tři vodárenské společnosti, které operují na území kraje,
VHS Turnov, FVS, a.s., a SVS a.s., za uplynulých 6 let.
Jiří Löffelmann
Podotkl, že předloží písemný materiál na příští zastupitelstvo.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Zahlásil střet zájmů, protože je v radě VHS Turnov.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 458/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 348/18 – úprava kapitoly 932 08 – Fond
ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 348/18, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08
– Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to
a) snížením rezerv kapitálových výdajů dílčího ukazatele Program vodohospodářských
akcí o částku 8.000.000 Kč,
b) zavedením nového specifického ukazatele „Jilemnice – zkapacitnění vodního zdroje
Bátovka – VHS Turnov“ ve výši 3.000.000 Kč,
c) zavedením nového specifického ukazatele „Úpravna vody Nudvojovice v Turnově –
VHS Turnov“ ve výši 3.000.000 Kč,
d) zavedením nového specifického ukazatele „Příkrý – doplňkový zdroj vody –
VHS Turnov“ ve výši 2.000.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, v úhrnné výši 8.000.000 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše
Název příjemce

VHS Turnov

IČ

Adresa/sídlo

49295934

Antonína Dvořáka
287, 511 01
Turnov

Název projektu
Jilemnice –
zkapacitnění vodního
zdroje Bátovka
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Parametry

Dotace v max.
výši Kč

Zkapacitněný vodní
zdroj (prameniště) –
1 ks, Délka
vodovodní sítě –
5.076 m

3.000.000
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VHS Turnov

49295934

Antonína Dvořáka
287, 511 01
Turnov

VHS Turnov

49295934

Antonína Dvořáka
287, 511 01
Turnov

Počet obyvatel
připojených na
Úpravna vody
zlepšené zásobování
Nudvojovice v Turnově
pitnou vodou –
– řešení povodňových
14.236 osob, Počet
opatření, odstranění
nově
zdravotních rizik
rekonstruovaných
z pitné vody
úpraven pitné vody –
1ks
Průzkumný vrt na
pitnou vodu – 5ks,
Napojený vrt na
Příkrý – doplňkový
systém zásobování –
zdroj vody
3 ks, Vodovodní
potrubí (propoje
vrtů) – 282 m

3.000.000

2.000.000

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou
a) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Jilemnice –
zkapacitnění vodního zdroje Bátovka“, č. OLP/5370/2018,
b) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Úpravna vody
Nudvojovice v Turnově – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik
z pitné vody“, č. OLP/5372/2018,
c) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Příkrý –
doplňkový zdroj vody“, č. OLP/5369/2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 38 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
38. (36.) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 459/18/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Příkrý
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a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat obec Příkrý o usnesení Zastupitelstva kraje.
Termín: 15. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 39 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
39. (37.) Navýšení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o.
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Doplnila, že výbor projednal body č. 37, 38, 39, a doporučil je ke schválení. Vedl obsáhlou
diskuzi k bodu č. 40.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Doplnil, že výbor projednal body č. 37, 40, a doporučil je ke schválení.
Petr Tulpa
Připomněl, že dva projekty COV Libereckého kraje, Kamenický Šenov a Jablonec nad Nisou,
si daly za úkol dvě důležité věci. První je obnovit odborné vzdělávání jako takové a druhá
je rekonstrukce budov. V Kamenickém Šenově se napojuje nová budova na starou se všemi
problémy, tak stejné problémy nastanou v Jablonci nad Nisou, kde dochází k problematice
rekonstrukce starého domu.
Martin Půta
Doplnil, že když se schvalovalo podání 8 projektů COV, tak se vycházelo z dokumentace
pro územní rozhodnutí, a především v těch starých budovách se ukazuje, že při dokončení
té dokumentace je vliv rostoucí ceny stavebních prací a odhalování dalších problémů v těch
jednotlivých budovách. V obou budovách jsou problémy se stropy, trámy jsou ve špatném
technickém stavu a je potřeba to vyřešit. Zhruba před rokem jednal kraj s projektanty
ve všech COV a došlo k navýšení nákladů v těch jednotlivých centrech. To, o čem mluví pan
náměstek Tulpa, je informace ze včerejška, kdy v Jablonci nad Nisou spadl strop vlivem
uhnilých trámů. V těchto budovách se nedá vše odhalit předem, protože se posuzovaly za
běžného provozu. Liberecký kraj ale uspěl se všemi 8 žádostmi a díky tomu může investovat
do odborného vzdělávání 600 milionů Kč, což v celé řadě jiných krajů možné nebude.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 460/18/ZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ – SUPŠS Kamenický Šenov, p. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové“ z původní částky 9.990.645 Kč
na novou částku do výše 24.851.260 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 40 PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
40. (38.) Projekt „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“ – závazek
spolufinancování
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Martin Půta
Podotkl, že v materiálu je několik obrázků dané lokality. Je to jeden z programů, který je
v rámci programu životního prostředí. Poděkoval paní vedoucí RNDr. Šádkové
a pracovníkům rezortu životního prostředí, že se věnují věcí, která z pohledu kraje nemusí
vypadat důležitá, ale je to lokalita, která významná je, a když se o ni kraj bude starat, tak tam
vyhlásí maloplošné chráněné území.
Diskuze
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Poznamenal, že v těchto projektech nejde jen o ohroženého živočicha, ale jde i o pestrost
krajiny, která v sobě pak dokáže pojmout biotopy pro různé organismy, živočichy a rostliny.
Jiří Löffelmann
Poděkoval, za informaci pana Šedlbauera. Podotkl, že je jasné, že jsou ohroženy různé druhy
živočichů. Při projednávání na PUR nebo na radě kraje, tento bod nesl nejdelší diskuzi.
Co se týče samotného živočicha, tak žába má do 10 cm velikosti, klasická ropucha má dlouhé
zadní nohy, zatímco tato má krátké nohy. Před palčivým sluncem a před mrazem se zavrtává
do písku.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 461/18/ZK
Projekt „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Tvorba biotopů pro ropuchu
krátkonohou v Žizníkově“ do výše 265.224,79 Kč a jeho rozložení v letech 2018–2022
v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 107. výzvy Operačního
programu Životní prostředí,
2) předpokládané předfinancování projektu „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou
v Žizníkově“ Libereckým krajem do výše 1.098.213,77 Kč a jeho rozložení v letech
2018–2022
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a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2022
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 41 PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
Vyhlášena přestávka od 16:01 do 16:20.
41. (39.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 361/18 – snížení výdajů kapitoly
919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 917 02 –
Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a úpravy dílčích
ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 462/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 361/18 – snížení výdajů kapitoly 919 03 –
Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a úpravy dílčích ukazatelů v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 361/18, kterým se
1. upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace - II. etapa“ v úhrnné výši
662.500,00 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a.
b.
2.

a.

snížením vybraných dílčích ukazatelů ve výši 662.500,00 Kč na základě zrušení
rozhodnutí o poskytnutí dotací,
navýšením nerozepsaných rezerv „Kotlíková dotace – II. etapa“ o částku
662.500,00 Kč,
snižují výdaje kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy
na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje celkem o částku
662.500,00 Kč,

b.

navyšují výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů celkem o částku 662.500,00 Kč, a to zavedením nových
specifických ukazatelů poskytnutým individuálním účelovým dotacím
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
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HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

32

PROTI: 0

Termín: 31. 12. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (40.) Projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické
Frýdlant v Hejnicích“ – závazek spolufinancování
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál. Následně přečetla sdělení paní ředitelky Dvořákové
z SŠHL Frýdlant k ne/možnosti provedení úprav parku žáky školy
„Důvodů, které škole neumožňují realizovat úpravy parku v Hejnicích dle projektové
dokumentace, je několik. Jednak je to velký rozsah prací soustředěný do vymezeného
(krátkého) časového termínu s ohledem na počet žáků v odborně příslušných oborech
vzdělávání a jednak je to vysoká rizikovost odstraňování („kácení“) velké části stromů, kde je
potřeba použít zvláštní technologický postup práce, který není v souladu s učebními
dokumenty oboru. Cílem učebního oboru Lesní mechanizátor je naučit žáky základní metody
těžby dřeva. Zvláštní případy těžby dřeva v lese se probírají převážně pouze teoreticky –
i s ohledem na nízký věk žáků. Předmětem výuky není údržba městské zeleně, tou se zabývají
studenti na vysokých školách.“
Jde tedy o bezpečnost žáků.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Doplnila, že výbor vedl k tomuto bodu rozsáhlou diskuzi a pozastavil se nad tím,
že na revitalizaci zeleně si Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant sjednává externí
firmu, a doporučil zastupitelstvu kraje, aby prověřilo, zda a za jakých podmínek je možné,
aby se ten projekt realizoval ze strany školy. Vyjádření paní ředitelky Dvořákové už výbor
neprojednával, takže poslední závěr Výboru hospodářského a regionální rozvoje nemohla
sdělit, ale musí sdělit ten, kterým byla pověřena, a to že výbor doporučil prověřit za jakých
podmínek je to možné realizovat vlastními silami. V podobě, v jaké byl materiál předložen
zastupitelstvu kraje, ho výbor nedoporučuje zastupitelstvu schválit.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Nesouhlasil s paní radní Ing. Loučkovou Kotasovou, odpověď paní ředitelky nepovažoval
za srozumitelnou, ale spíše takovou, že by měla vést k její rezignaci, protože je těžko
uvěřitelné, že základní práce, které jsou v projektu uvedeny, nebudou žáci po absolvování
školy zvládat. Je na místě se ptát, co vlastně zvládat budou a k čemu je škola připravuje.
Myslí si, že je to spíše dobrá příležitost a na pozemku školy, skvělý školní vzdělávací projekt,
který samozřejmě může vyžadovat odbornou pomoc. Mohla by to být jen malá externí
zakázka.
Petr Tulpa
Informoval, že zástupce školy, pan Ing. Jan Vachel, je přítomen v zasedací místnosti, pokud
by byly ještě další dotazy. Dále podotkl, že všichni ti, co jsou z pedagogického světa, musí
chápat, že student, který nemá kvalifikaci, nemůže dělat výškové práce. Podotkl, že by děti
nikdy nepustil na lana, na kácení stromů. A co se týče dalších drobných prací, tak ty už budou
zařízeny firmou rovnou. Revitalizaci už dodělá firma najednou, protože je to v dotační části
a rozdělení prací by komplikovalo uznatelné a neuznatelné nároky na dotaci.
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RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zmínil, že o tomto materiálu výbor diskutoval. Měl tu výhodu, že už znal připomínky
z příslušného výboru paní Žatecké. Původně měl sám podobné myšlenky jako pan zastupitel
Šedlbauer, ale jako kantor posoudil, že skutečně není možné, aby škola tento projekt
realizovala. Není to možné kapacitně a také po bezpečnostní stránce není možné, aby studenti
prováděli většinu expertních činností, které má provádět firma. Výbor tento bod doporučil
ke schválení.
Martin Půta
Informoval, že paní ředitelka Dvořáková končí ve své funkci k 31. 12. 2018. Nový ředitel
se jistě s projektem seznámí a naváže odbornou spolupráci.
Ing. Jan Sviták
Zopakoval, že každý, kdo byl někdy svědkem prací tohohle rozsahu, tak mu musí být jasné,
kolik předpisů by bylo porušeno, kdyby se studenti těchto prací zúčastnili. A teprve kdyby
byli k práci přizváni, tak to by byl důvod k odvolání ředitelky.
Ing. Radka Loučková Kotasová
Doplnila, že v materiálu je také napsáno, že jde o udržitelnost projektu. Je tam také napsáno,
že se škola bude podílet na udržitelnosti a bude se starat o výsledky toho projektu. Upřesnila,
že se mluví o projektu a ne o veřejné zakázce, a v rámci toho projektu bude možné definovat,
co jsou schopní žáci školy zařídit nebo u toho být, a co musí z bezpečnostních důvodů dělat
odborník.
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Poděkovala za doplnění všech informací a diskuzi, a podotkla, že si jako zastupitelka udělala
svůj názor. Přesto přednesla jednu věcnou poznámku a to, že při předkládání těchto projektů
výboru, by příště stálo za to, aby tyto informace již byly v tom materiálu, a pak by možná
taková diskuze ani nebyla.
Bc. Zuzana Kocumová
Upřesnila, že ji překvapilo, že hned dva zastupitelé horlivě hovoří tak, jako kdyby
pan Šedlbauer chtěl, aby výškové kácení stromů prováděli studenti. Přitom sám řekl, že tak
to nemyslel.
Martin Půta
Překvapilo ho, že se někdo vysloví pro odvolání ředitelky, ale nezjistí si, že sama končí
ve funkci.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 463/18/ZK
Projekt „Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant
v Hejnicích“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace zeleně v parku
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ do výše 627.360,32 Kč a jeho
rozložení v letech 2018–2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
ze 109. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
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2) předpokládané předfinancování projektu „Revitalizace zeleně v parku Střední školy
hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích“ Libereckým krajem do výše 941.040,47 Kč
a jeho rozložení v letech 2018–2023,
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. 2023
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 43 PRO: 34
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 4
43. (41.) A-STYL z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
Informoval, že výbor projednal body č. 41, 42 a 43, a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 464/18/ZK
A-STYL z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci A-STYL z. s., IČO 227754415,
se sídlem Osiková 161, 460 15 Liberec 15, ve výši 74.250 Kč, tj. ve výši 99 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 2
HLASOVÁNÍ Č.: 44 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
44. (42.) Účast reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2019
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že výbor projednal body č. 42 a 43. Bod č, 42 doporučil ke schválení a k bodu
č. 43 má doplňující věci, ke kterým se vyjádří později.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 465/18/ZK
Účast reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR
v roce 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky v roce 2019 v maximálním počtu 299 osob,
2. finanční pokrytí účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2019 z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2019 ve výši 2.500.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit přípravu a organizaci účasti
sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2019.
Termín: 28. 06. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 45 PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
45. (43.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 354/18 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že výbor tento materiál projednal a doporučuje zastupitelstvu, aby mezi
podpořené akce byla zařazena akce prvního novoborského šachového klubu Novoborská
šachová Corrida. Jedná se o novou žádost. Žadatel požaduje 120.000 Kč, výbor doporučuje
kompromis dát 50.000 Kč. Akce se, na doporučení výboru, přesune z nepodpořených
do podpořených a schválí se znění smlouvy. Návrh byl předán návrhové komisi.
Bc. Zuzana Kocumová
Podotkla, že tohle snad není možné na žádném jiném výboru a odboru, že v žádostech
se setkává nesouhlas odboru se souhlasem výboru. V materiálu jsou 4 žádosti a u 3 odbor
říká, že je nedoporučuje podpořit, ale výbor to stanovisko mění. U jiných odborů je to tak,
že stanovisko odboru je prvotní a případně jsou k tomu vznášeny připomínky výboru.
Ale tady už vidíme materiál, který nerespektuje to, co navrhuje sám odbor. Požádala o změnu
pravidel, protože nechce schvalovat materiály, které se po výboru mění. Děje se to poměrně
často.
Martin Půta
Podotkl, že ho tento systém také netěší, ale když se podívá do materiálu a vidí, že je tam
podpora pro handicapovaného sportovce a reakce odboru je, že dostali peníze na mládež, tak
v tom také cítí jistý rozpor.
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Petr Tulpa
Podotkl, že chápe rozpor a rozumí mu. Odbor se řídí pokyny, které byly stanoveny Plánem
rozvoje sportu, a stanovuje poměrně přísná pravidla na to, jestli se dotace přidělí nebo ne.
Někdy se v dotačním fondu na některé akce nedostává, a to z důvodu, že je málo peněz anebo
nesplňují bodové hodnoty. Výsledkem je pak negativní stanovisko odboru. Školský výbor
a i rada tato stanoviska mohou měnit. Návrh, který přišel od výboru školství má dvě nové
záležitosti – došlo k tomu, že se částka snížila na úroveň částek, které jsou přijatelné, a dále
bylo znovu zdůvodněno, že se jedná o reprezentační akci mládeže. Tyto žádosti jsou většinou
směřovány na individuální podporu, tzn. „že kdokoliv může napsat cokoliv“, tím se pak
zabývá oddělení sportu. To pak dává doporučení podle Plánu rozvoje sportu, dále se to
předkládá oběma výborům a radě. Na závěr podotkl, že si návrh osvojuje.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastal se kolegů ze státní správy, resp. z úřadu. K takové situaci došlo 2x a shodou okolností
šlo o jednu a tutéž akci.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Informoval, že tento bod vzbudil pozornost také na finančním výboru. Poprosil, aby k tomu
výbor pro sport napsal svůj komentář, proč chce ty peníze dát. Další záležitost, která zaujala,
byl vícevýznamový název klubu Zlej se(n). Požádal, aby zastupitelstvo popřemýšlelo o tom,
zda je takový název vhodný v podpoře mládeže.
Bc. Zuzana Kocumová
Reagovala na pana zastupitele Gambu, že tato situace nenastala jen 2x. Možná to tak vnímá,
protože tu byla i v jiných volebních obdobích. Dále podotkla k panu zastupiteli Hockemu,
že se s těmito projekty, např. Zlej se(n), také setkávají v rámci dotačního programu v Liberci.
V Dotačním programu se také hodnotí kvalita projektů, a určitě se neumisťují na předních
příčkách.
Petr Tulpa
Reagoval, že futsalový tým Zlej se(n) postoupil do extraligy a má v sobě dva mládežnické
oddíly. Podle pravidel mohou všichni, co vstoupí do extraligy, požádat o podporu. Vzhledem
k tomu, že je to na druhé pololetí tohoto kalendářního roku, ale na první pololetí sezóny, tak
tuto částku mají minimalizovanou. Za název klubu však nemůže.
Martin Půta
Podotkl, že chápe, že podle pana Hockeho název není optimální. Dále upřesnil, že protinávrh
je již novým návrhem, protože si ho pan náměstek Tulpa osvojil. Hlasovat se tedy bude
o upravené návrhu usnesení.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 466/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 354/18 – 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
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změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 200.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1.1 snížení ukazatele 04806400000 Nespecifikovaná rezerva - Podpora reprezentace LK
o 150.000 Kč,
1.2 snížení ukazatele 04806460000 Organizace sportovního prostředí o 50.000 Kč,
1.3 zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 200.000 Kč, z toho:

Číslo akce
Název akce
04807130000 Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. - Podpora vozíčkáře Jiřího
Suchánka
04807140000 Futsalový klub Zlej se(n) Liberec, z. s. - Podpora mládeže FT Zlej sen
Liberec v sezóně 2018/2019
Sokolská župa Krkonošská – Pecháčkova - Provoz sokolské župy jako
04807150000 servisního centra pro sokolské jednoty - Sokolská župa Krkonošská Pecháčkova
04807180000 1. Novoborský šachový klub, z.s. – Novoborská šachová Corrida 2018
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Žadatel

IČO

Sídlo

Název
projektu

Výše v
Kč
50.000
50.000
50.000
50.000

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

Sportovní
klub stolního
tenisu
Liberec, z.s.

Bezová
Podpora
Účast na
46745 359/8,
vozíčkáře Jiřího mezinárodních
75.000 Ano 50.000
661
46014
Suchánka
turnajích/účast/3
Liberec
Sklářská
1.Novoborský
Novoborská
Počet aktivních
26539 705,
šachový klub,
šachová
sportovců/aktivní
450.000 Ne
50.000
691
47301
z.s.
Corrida 2018
sportovci/96
Nový Bor
schvaluje
1. znění smlouvy č. OLP/5377/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Sportovním klubem stolního tenisu Liberec, z.s.,
Bezová 359/8, 46014 Liberec, IČO 46745661,
2.

znění smlouvy č. OLP/5635/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a 1. Novoborským šachovým klubem, z.s., Sklářská 705,
47301 Nový Bor, IČO 26539691
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 46 PRO: 34
PROTI: 1
NEHLASOVAL: 3
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46. (44.) Vstup Libereckého kraje do Asociace měst pro cyklisty
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
Informoval, že výbor projednal body č. 44–50 a doporučil je ke schválení. Zároveň vzal
na vědomí písemné informace 51 c) a 51 i).
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 467/18/ZK
Vstup Libereckého kraje do Asociace měst pro cyklisty
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
nabídku k členství Libereckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty,
rozhoduje
o vstupu Libereckého kraje do spolku Asociace měst pro cyklisty, IČO 01911996, se sídlem
Welnerova 1215/3, 779 00 Olomouc,
souhlasí
1. se stanovami spolku Asociace měst pro cyklisty,
2. s placením ročního členského příspěvku na činnost spolku po dobu členství Libereckého
kraje v Asociaci měst pro cyklistiku, pro rok 2019 ve výši 30.000 Kč,
deleguje
Marka Pietera, náměstka hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
a jako jeho zástupce Ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy, jako osoby oprávněné
k zastupování Libereckého kraje na jednáních valné hromady spolku Asociace měst
pro cyklisty, IČO 01911996, se sídlem Welnerova 1215/3, 779 00 Olomouc
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit postup dle přijatého usnesení.
Termín: 31. 01. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 47 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
47. (45.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/18 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; akční hlukové
plány
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 468/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy; akční hlukové plány
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 358/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
300.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „silniční doprava
a hospodářství“ ve výši 300.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 48 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
48. (46.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/18 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace
v oblasti dopravy
Předkladatel Marek Pieter
Ing. Jan Čáp představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Informoval, že na finančním výboru o tomto bodu také diskutovali. Většině se systém
individuální dotace nelíbil. Pokud kraj chce systémově podporovat takováto opatření, tak ať
vytvoří dotační program, aby si mohli zažádat i ostatní. Třeba jako součást kofinancování
SFDI.
Martin Půta
Podotkl, že chápe výhrady finančního výboru a souhlasí s nimi. Zároveň informoval,
že takový dotační program se nepřipravuje.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Omluvil se, že bude vystupovat v dvojroli, také jako starosta Frýdlantu. Podotkl, že město
se dostalo do nemilé situace, a to ne vlastní vinou. Neví, kdo je povinen zřizovat označníky
zastávek, nicméně ani od KORIDU LK, spol. s r.o., ŘSD a ani od Libereckého kraje nebylo
město upozorněno na to, že ve směru směrem do Frýdlantu je autobusová zastávka,
to se dozvěděli až z rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. V ten moment město
požádalo Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci a tu dostalo. Nicméně podle předpisů
musela být zastávka i v druhém směru a tu muselo město doprojektovat, čímž je podmíněna
dotace. Zastávka stojí 580.000 Kč bez DPH a další peníze jsou z projektu, takže podpora je
méně než 50%.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 469/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/18 – 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. 359/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
300.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „Stavební úprava
BUS zastávky Frýdlant, Lidový dům“ ve výši 300.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na individuální dotace v oblasti dopravy žadateli Městu
Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, o dotaci na projekt „Stavební úprava aut.
Zastávky ul. Žitavská, Frýdlant, Větrov – Lidový dům“, do výše 300.000 Kč
1.
Poř. číslo
00262781
IČ
Příjemce dotace/
Město Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01
žadatel/sídlo
Frýdlant
Stavební úprava aut. zastávky ul. Žitavská, Frýdlant, Větrov
Název projektu
– Lidový dům
Účel projektu

Stavební úpravy autobusové zastávky (nástupiště, přístřešek,
osvětlení)

Název parametru
projektu

Stavební úpravy autobusové zastávky

Měrná jednotka

kpl

Hodnota parametru

1

Celkové plánované
473.233
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
63,39
nákladech projektu (%)
300.000
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
investice
neinvestice
17. 10. 2018–30. 4. 2019
Termín realizace
projektu
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi výše uvedeným podpořeným Městem
Frýdlant a Libereckým krajem,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/5323/2018 v rámci
podpory na stavební úpravy autobusové zastávky v úseku silnice I/13, která bude uzavřena
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mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01
Frýdlant, IČ 00262781
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 2
HLASOVÁNÍ Č.: 49 PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
49. (47.) Dodatky ke smlouvám č. OLP/2517/2017, č. OLP/2511/2017 a č. OLP/3948/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 470/18/ZK
Dodatky ke smlouvám č. OLP/2517/2017, č. OLP/2511/2017 a č. OLP/3948/2018
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Doprava
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost dobrovolného spolku Cyklostezka svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad
Nisou o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy
I. etapa Bílý Kostel“ – smlouva OLP/2517/2017, ze dne 12. 10. 2018,
2.

žádost Obce Noviny pod Ralskem o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Magistrála Ploučnice – úsek Noviny pod Ralskem“ – smlouva OLP/2511/2017, ze dne
23. 10. 2018,
3. žádost Města Rychnov u Jablonce nad Nisou o prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „Projektové činnosti – stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov – Pulečný –
Kokonín“ – smlouva OLP/3948/2018, ze dne 17. 10. 2018,
rozhoduje
1. o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý
Kostel“ – smlouva OLP/2517/2017, ze dne 20. 12. 2018 na 30. 6. 2019 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 8. 2. 2019
na 19. 8. 2019, z důvodu komplikovaného výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace a problematického majetkoprávního jednání,
2.

o změně termínu ukončení realizace projektu „Magistrála Ploučnice – úsek Noviny pod
Ralskem“ – smlouva OLP/2511/2017, ze dne 10. 12. 2018 na 31. 12. 2019 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 29. 1. 2019
na 19. 2. 2020, z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků na realizaci stavby
cyklostezky a nezdaru při zajištění dalšího dofinancování projektu,
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3.

o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektové činnosti – stezka
pro nemotorovou dopravu Rychnov – Pulečný – Kokonín“ – smlouva OLP/3948/2018,
ze dne 30. 11. 2018 na 30. 11. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu ze dne 19. 1. 2019 na 19. 1. 2020, z důvodu technické náročnosti
projektové dokumentace,
schvaluje
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/2517/2017, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“ ze dne 20. 12. 2018
na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 8. 2. 2019
na 19. 8. 2019,
2.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2511/2017, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Magistrála Ploučnice – úsek Noviny pod Ralskem“ ze dne 10. 12. 2018
na 31. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 29. 1. 2019
na 19. 2. 2020,
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3948/2018, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Projektové činnosti – stezka pro nemotorovou dopravu Rychnov – Pulečný Kokonín“ ze dne 30. 11. 2018 na 30. 11. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu
ze dne 19. 1. 2019 na 19. 1. 2020
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemců dotací o přijatém usnesení,
2.

Termín: 29. 11. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/2517/2017 a Dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/2511/2017,

3.

Termín: 10. 12. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě Dodatek č. 1 OLP/3948/2018.

HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

35

PROTI: 0

Termín: 30. 11. 2018
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (48.) Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost
KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2019
Předkladatel Marek Pieter
Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o., představil projednávaný materiál.
Martin Půta
Podotkl, že debata k tomuto bodu se vedla i na radě kraje. Jde o dvě nové pozice, které
by měly optimalizovat souběhy v oblasti Liberecka, možná i v oblasti Jablonecka, tzn. MHD
v tom nejužším okolí. Vstupují do toho další věci – soutěže na dopravce v Jablonci, řešení
liberecké MHD a vnitřního dopravce. Nakonec se rada kraje rozhodla doporučit
zastupitelstvu tento bod ke schválení s tím, že pan ředitel má za úkol vyhodnotit po prvním
roce náklady a také výnosy.
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Diskuze
Mgr. Jaromír Dvořák
Konstatoval, že Novoborsko má poměrně dlouhou dobu problém s napojením na Ústecký kraj
a ví, že je to záležitost přístupu Ústeckého kraje k této záležitosti. Poděkoval KORIDU LK,
spol. s r.o., za to, jak se snaží řešit zrušení linky směrem na Rumburk, Varnsdorf nebo
Děčínsko. Nahrazuje je jinými spoji. Město Nový Bor je připraveno ke spolupráci a děkuje,
např. za to, že zrušenou linku z Harrachova do Ústí se snaží nahradit alespoň spoji do Děčína.
Martin Půta
Podotkl, že se připravuje linka Nový Bor – Mladá Boleslav – Praha.
Mgr. Jaromír Dvořák
Konstatoval, že je o ní informován.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 471/18/ZK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID
LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši
14.960.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 pro rok 2019,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/5446/2018 ve výši 14.960.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností KORID
LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/5446/2018 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

36

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (49.) Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní
obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Libereckým
krajem
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 472/18/ZK
Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem č. Libereckého kraje
OLP/5373/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Středočeským krajem,
IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Libereckým krajem č. OLP/5373/2018,
k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 52 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
52. (50.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/18 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z jednotlivých akcí
na nespecifikovanou rezervu
Předkladatel Marek Pieter
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 473/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun z jednotlivých akcí na nespecifikovanou
rezervu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ ve výši 1.403.564 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
1.403.564 Kč tak, že se
a)

snižují výdaje v celkové výši 1.448.749 Kč, a to u akce
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- III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice ve výši 1.185.261 Kč,
- III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice ve výši 263.488 Kč,
b) navyšují výdaje u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci
ze SFDI ve výši 2.852.313 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: 31. 12. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 53 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
53. (51.) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 10. 10. 2018 do 6. 11. 2018
b)
Výsledek soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a poskytnutí finančních
darů vítězným knihovnám
c)
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu
2018–2019
d)
Harmonogram jednání a plán činnosti Rady Libereckého kraje na období
od ledna do srpna 2019
e)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2018
f)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady kraje
g)
Připomínka LK k návrhu zákona o územně správním členění státu
h)
Rozšíření působnosti krajských odborníků na nemocnici v rámci Aliance
nemocnic v Libereckém kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou, MMN a. s.)
i)
Informace o průběžném stavu věcí souvisejících s přípravou vnitřního dopravce
na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Liberecka od ledna 2020
Předkladateli jsou členové rady kraje
Martin Půta provedl výčet písemných informací.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 474/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 10. 10. 2018 do 6. 11. 2018
b)
Výsledek soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a poskytnutí finančních
darů vítězným knihovnám
c)
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu
2018–2019
d)
Harmonogram jednání a plán činnosti Rady Libereckého kraje na období
od ledna do srpna 2019
e)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2018
f)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady kraje
g)
Připomínka LK k návrhu zákona o územně správním členění státu
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h)

Rozšíření působnosti krajských odborníků na nemocnici v rámci Aliance
nemocnic v Libereckém kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou, MMN a. s.)
i)
Informace o průběžném stavu věcí souvisejících s přípravou vnitřního dopravce
na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Liberecka od ledna 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 10. 10. 2018 do 6. 11. 2018
b) Výsledek soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a poskytnutí finančních darů
vítězným knihovnám
c) Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2018–2019
d) Harmonogram jednání a plán činnosti Rady Libereckého kraje na období od ledna
do srpna 2019
e) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2018
f)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18. a 19. zasedání rady kraje
a na 19. mimořádném zasedání rady kraje
g) Připomínka LK k návrhu zákona o územně správním členění státu
h) Rozšíření působnosti krajských odborníků na nemocnici v rámci Aliance nemocnic
v Libereckém kraji (Nemocnice Jablonec nad Nisou, MMN a. s.)
i) Informace o průběžném stavu věcí souvisejících s přípravou vnitřního dopravce
na zajištění dopravní obslužnosti oblasti Liberecka od ledna 2020
HLASOVÁNÍ Č.: 54

PRO:

35

ZDRŽEL SE:

PROTI: 0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

54. (53.) Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
výborů
Předkladatelka Ing. Michal Kříž
Martin Půta představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
Přečetl návrh usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 475/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů výborů
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
Renatu Jirkovou (ANO 2011), z funkce členky Výboru kontrolního Zastupitelstva
Libereckého kraje
a volí
Lenku Urbánkovou (ANO 2011), členkou Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého
kraje – nominace klubu ANO 2011.
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HLASOVÁNÍ Č.: 55

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

55. (54.) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bozkov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 476/18/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bozkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod části p.p.č. 1884/1 o výměře 49 m2, nově označené jako p.p.č. 1884/4,
vodní plocha, vymezené geometrickým plánem č. 572-1040/2018, ze dne 25. 6. 2018,
nacházející se v k.ú. Bozkov, obci Bozkov, a evidované na listu vlastnictví č. 556
u Katastrálního pracoviště Semily, od státního podniku Lesy České republiky, se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451,
účetní hodnota daru činí 147 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm korun českých), pozemek
zastavěn tělesem silnice II/288,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/4678/2018 mezi Libereckým krajem a státním
podnikem Lesy České republiky
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 56 PRO: 36
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
56. (56.) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bedřichov
na projekt „Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace
a vodovodu Bedřichov“
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 477/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí pro Obec Bedřichov na projekt
„Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Bedřichov se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov,
IČ 00525511, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zpracování projektové
dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“, 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
o změně termínu ukončení realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace –
prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“ ze dne 30. 11. 2018 na 31. 3. 2019
a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2019
na 20. 5. 2019 z důvodu neočekávaných průtahů při stavebním řízení,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3227/2017 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Zpracování
projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“ mezi Libereckým
krajem a Obcí Bedřichov, se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov, IČ 00525511
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 30. 11. 2018
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 57 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
57. (52.) Náměty a připomínky
Martin Půta
Informoval, že se množí dotazy, kdy kraj dostaví lávku u úřadu. Upřesnil, že kraj lávku
nestaví. Ale má informaci od paní Mgr. Jarošové, že do 14 dnů by se mělo dodělat předpolí
lávek a zámková dlažba a lávka by měla být otevřená.
Dále podotkl, že když se omlouval pan zastupitel Baxa, upozornil na to, že nový systém
pro ukládání materiálů pro zastupitelstvo neumožňuje kompletní stažení programu. Požádal,
zda by to mohl pan ředitel projednat.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že v deskách našel odpověď na otázku, kterou položil na minulém zasedání ohledně
komise urbanistů a architektů. V tomto roce skutečně proběhlo jen jedno zasedání této
komise, což vznáší dotaz, zda je potenciál této komise využíván a zda kraj nepřipravuje žádné
projekty, které by si zasloužily být v této komisi projednány.
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Martin Půta
Podotkl, že z materiálu pochopil, že se komise sejde, až bude mít materiály, které bude
projednávat.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Tuto poznámku chápe, ale zajímá ho, zda za ten rok na kraji nevznikly žádné projekty, které
by si zasloužily, aby v té komisi byly projednány.
Martin Půta
Požádal vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku, Ing. Vladimíra Koudelku,
aby k tomuto dotazu vystoupil.
Pochopil z vysvětlení pana náměstka Pietera, že – „Do současné doby neměl Liberecký kraj
k dispozici žádný investiční záměr, který by tyto požadavky splňoval a mohl být komisi
předložen pro její zhodnocení a posouzení.“
Ing. Vladimír Koudelka
Vyjádřil slovy tajemníka komise, pana Ing. Syrovátky, to že členy komise jsou významné
osobnosti architektury, pan prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. Tomáš Hradečný,
Ing. arch. Filip Horatschke, a v podstatě jde o to, že vyjádřili přesvědčení, že se nechtějí
vyjadřovat k jednotlivým zateplovacím systémům, k rekonstrukcím objektů atd. Chtějí
se vyjadřovat k projektům, které z hlediska architektury znamenají něco významného.
Vyjadřovali se k rekonstrukci budovy „D“ a vyjadřují se k rekonstrukci výstavby nemocnice.
Sezvat tyto lidi dohromady je problém, ale v poslední době s nimi navázali kontakt a budou
s nimi jednat o transformačních budovách pro transformaci sociálních služeb, tzn. APOSS
Liberec, příspěvková organizace. Schůzka má proběhnout do konce prosince nebo na začátku
nového roku.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že když kraj chce mít v komisi taková jména, tak je pochopitelné, že se budou chtít
scházet jen na ty důležité, velmi významné, projekty. Celá tato debata byla iniciována, když
tady projednával zateplovací systém na historické budově. Stojí za to zvážit, zda je takto
navržená komise funkční.
Ing. Vladimír Koudelka
Podotkl k diskuzi o Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, že architektonický návrh
a projektovou dokumentaci zpracovával Ing. arch. Filip Horatschke, což je člen komise. Dále
se s ním spolupracovalo na tvorbě fasády Střední odborné škole v Jablonecké ulici 999. Kraj
je s architekty v úzkém jednání, nicméně setkat se se všemi těmito odborníky, když pan
profesor Suchomel je na jednáních v Praze, vyučuje na Technické univerzitě v Liberci nebo je
v zahraniční, je problém. Komise možná neměla vůli se sejít, ale kraj jí také neposkytl
podklady a nepožadoval od nich nějaké velké rozhodnutí. Budou se ale vyjadřovat k velkým
projektům v rámci transformace APOSS Liberec.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Podotkl, že v rámci každé obce s rozšířenou působností existují oddělení nebo odbory
územního plánování, kde jsou odborníci. Myslí si, že v případě takovýchto záležitostí je
možné vyžádat si i stanovisko památkové péče, a např. u Gymnázia Frýdlant konzultace byla,
i když se nejedná přímo o památkově chráněné objekty. Je přesvědčený, že mít takové
autority v komisi architektů je požehnání. Pokud je potřeba řešit tyto projekty per partes,
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tzn. v jednotlivých městech, tak se domnívá, že je možné použít mozkový trust Technické
univerzity a příslušné obce s rozšířenou působností, které mají zkušenosti.

Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
--- XXXXX --Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje v 17:21hodin.
11. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 18. 12. 2018 od 14.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu

Pavlína Nováková Hrabálková

MUDr. Jan Mečl

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

V Liberci 3. 12. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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