Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 18. 12. 2018
Přítomno

39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Ing. Radovan Vích, Ing. Milan Kouřil, Ing. Vladimír Boháč, Roman
Hejna, Mgr. Josef Horinka, MUDr. Jan Mečl

Ověřovatelé zápisu

Ing. Radka Loučková Kotasová, Bc. Zuzana Kocumová

Zapisovatelka

Bc. Martina Bambuszová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 12.03 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 11. 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 39 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z dnešního jednání omluvili Ing. Radovan Vích,
Ing. Milan Kouřil, Ing. Vladimír Boháč, Roman Hejna, Mgr. Josef Horinka a MUDr. Jan
Mečl.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Martinu Bambuszovou.
Pan hejtman k zápisu z 10. zasedání ZK dne 27. 11. 2018 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Pavlína Nováková Hrabálková a MUDr. Jan Mečl. Zeptal se paní zastupitelky
Pavlíny Novákové Hrabálkové, zda byl zápis ověřen a zda k němu byly nějaké připomínky.
Poté stejný dotaz položil členům zastupitelstva kraje. Připomínky nebyly vzneseny, tímto byl
zápis schválen.
2. Volba ověřovatelů
Předkladatel Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Radka Loučková Kotasová a Bc. Zuzana Kocumová.
Obě zastupitelky s návrhem souhlasily.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 478/18/ZK
Volba ověřovatelů
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Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
- Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, (ANO 2011),
- Bc. Zuzanu Kocumovou, (ZpLK).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise. Požádal pana zastupitele Mgr. Pavla Svobodu (ČSSD),
o náhradníka za pana zastupitele MUDr. Jana Mečla (ČSSD). Pan zastupitel Svoboda
nominoval paní zastupitelku Mgr. Romanu Žateckou (ČSSD).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 479/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
- Martin Brož (ANO 2011),
-

Mgr. Romana Žatecká (ČSSD),
Jan Dvořák (KSČM),

-

Mgr. Juraj Raninec (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 2

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel Martin Půta
Přečetl obsazení volební komise. Místo pana zastupitele Ing. Radovana Vích (SPD+SPO)
navrhl paní zastupitelku Bc. Martinu Sejkorovou, DiS., (SPD+SPO).
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 480/18/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),
Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 7. 12. 2018 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 11. jednání
ZK dne 27. 11. 2018.
Dne 13. 12. 2018 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- písemná informace 48 i) – Informace o účelové dotaci MŠMT na financování
přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým
krajem a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
-

bod č. 50 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/18 – navýšení příjmů
rozpočtu 2018 a navýšení výdajů v kapitole 917 08 Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství; závazek spolufinancování kraje v roce 2019–2022, poskytnutí
individuální dotace na projekt „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“

Martin Půta dále informoval, že zastupitelé obdrželi do desek nově zařazené body
- bod č. 51 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/3328/2018 s obcí Proseč pod Ještědem – změna zařazení
dotace
- bod č. 52 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 411/18 – úprava kapitol 917 07
Transfery a 914 07 Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Centrálního depozitáře pro Liberecký kraj
- bod č. 53 – Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 413/18 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelové
3
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-

dotace v oblasti tělovýchovy a sportu a finančních darů za vynikající sportovní
reprezentaci kraje
písemná informace 48 j) – Informace o vývoji stavby a havárii stropů při
Rekonstrukci budovy Jablonec, Podhorská 717/58, pro COV Střední školy řemesel
a služeb, PO

Zastupitelé také obdrželi odpověď na dotaz pana Mackovíka ohledně ohledně příjmů
nemocnic a krajských investic do zdravotnických zařízení.
Hlasování o zařazení nových bodů č. 50, 51, 52 53, písemné informace 48 i), 48 j).
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 27. 11. 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
14. listopadu do 27. listopadu 2018

Martin Půta

8.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana –
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková
organizace

Martin Půta

9.

Změna počtu uvolněných členů Rady Libereckého
kraje

Martin Půta

10.

Dodatky č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/3352/2018 město Rokytnice nad Jizerou,
OLP/3387/2018 obec Syřenov, OLP/3486/2018
město Železný Brod, OLP/3115/2018 obec
Heřmanice, OLP/3374/2018 město Stráž pod
Ralskem – žádost o prodloužení termínu realizace
projektu

Martin Půta

11.

Ing. Jitka Volfová

1.

Majetkoprávní operace – koupě
pozemků v k. ú. Raspenava

2.

pozemku v k. ú. Modlibohov
4
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12.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
2.

pozemku v k. ú. Příchovice u Kořenova
pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou

3.

pozemku v k. ú. Mrklov

Ing. Jitka Volfová

13.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků
v k. ú. Desná III

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace – prodej

Ing. Jitka Volfová

1.
2.
15.

pozemků v k. ú. Turnov
pozemků v k. ú. Jistebsko
Majetkoprávní operace – budoucí darování

1.

3.

pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou a k. ú. Mšeno
nad Nisou
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
(FAMA 2018/09/012)
pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera

4.

pozemku v k. ú. Osečná

2.

Ing. Jitka Volfová

16.

Zřízení nové oblasti podpory „Sociální věci“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Revokace části usnesení č. 359/18/ZK a změna
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/18 – úprava
kapitoly 926 05 – dotační fond a poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Sociální služby, z programu 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců

Mgr. Pavel Svoboda

18.

Revokace části usnesení č. 398/18/ZK a změna
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/18 – kapitola
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí –
financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního
zákona (předfinancování 2019)

Mgr. Pavel Svoboda

19.

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

MUDr. Přemysl Sobotka

20.

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání
valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

21.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 369/18 převod finančních prostředků z kapitoly 914 07 –
Působnosti, odbor kultury památkové péče
a cestovního ruchu, do kapitoly 917 07 – Transfery,
odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu –
Křišťálové údolí

Ing. Květa Vinklátová
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22.

Změna zřizovací listiny Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace a přílohy č. 1
zřizovací listiny Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizace a Vlastivědného muzea
v České Lípě, příspěvkové organizace

Ing. Květa Vinklátová

23.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 401/18 –
úprava kapitol 917 07 Transfery a 914 07 –
Působnosti, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru
nálezci souboru 160 ks středověkých mincí –
p. Václavu Liškovi

Ing. Květa Vinklátová

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/18 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí 2018

Jiří Löffelmann

25.

Smlouva o spolupráci s Agrárním poradenským
a informačním centrem Libereckého kraje – APIC

Jiří Löffelmann

26.

Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické
výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží
v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5
Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství pro rok 2019

Jiří Löffelmann

27.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 400/18 –
zapojení příjmů do rozpočtu 2018, odbor životního
prostředí a zemědělství – zapojení uhrazených
poplatků za znečišťování ovzduší do kapitoly
926 08 – Dotační fond, program 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann

28.

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění
správní rady

Jiří Löffelmann

29.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje – změna č. 33

Jiří Löffelmann

30.

Závazek spolufinancování projektu „Modernizace
učeben Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

31.

Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu
činností mateřských center v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje – oblast podpory
regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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32.

Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro ARR-Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění
Lipo.ink pro rok 2019

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18 –
navýšení příjmů z titulu přijatých dotací z fondů EU
a státního rozpočtu na projekty předfinancované
krajem a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 –
Spolufinancování EU – projekty centra odborného
vzdělávání (COV)

Ing. Radka Loučková
Kotasová

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/18 –
úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 –
Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2018

Jiří Löffelmann

35.

Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, program
Sportovní akce číslo OLP/3291/2018

Petr Tulpa

36.

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

Petr Tulpa

37.

Změna zřizovací listiny – Dětský domov, Základní
škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

38.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
Školství a mládež – podmínky a vyhlášení
programů 4.1 – Program volnočasových aktivit, 4.3
– Specifická primární prevence rizikového chování,
4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí
a mládeže v roce 2019

Petr Tulpa

39.

Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her
IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji – 1. část

Petr Tulpa

40.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 376/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

41.

Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast
podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 –
Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 –
Podpora projektové přípravy

Marek Pieter
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42.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové
přípravy, pro Město Mimoň na projekt
„Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“

Marek Pieter

43.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18 –
navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení
výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU,
odbor dopravy; poskytnutí návratné finanční
výpomoci a neinvestiční dotace společnosti KORID
LK, spol. s r. o. na předfinancování
a spolufinancování projektu „CE973 TRANSBORDERS“; Smlouvy se společností KORID LK,
spol. s r. o.

Marek Pieter

44.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci
„dopravní obslužnost“; Frýdlant, Polevsko, Stráž
nad Nisou, Mikroregion Český ráj

Marek Pieter

45.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy

Marek Pieter

46.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 399/18 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální
dotace v oblasti dopravy

Marek Pieter

47.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/18 –
úprava výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové
výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu
společnosti Autobusy LK s.r.o.

Martin Půta

48.

Písemné informace
Rozpočtová opatření přijatá od 7. 11. 2018
do 4. 12. 2018
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad
2018

členové rady kraje
Ing. Jitka Volfová

Průběžný monitoring Programu rozvoje
Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2017
Změna organizačního zajištění lékařské
pohotovostní služby pro oblast Hrádek nad Nisou

Ing. Radka Loučková
Kotasová
MUDr. Přemysl Sobotka

Přehled veřejných zakázek projednaných na
20. a 21. zasedání rady kraje a 21. mimořádném
zasedání rady kraje

Marek Pieter

a)
b)
c)
d)
e)
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f)

g)
h)

i)

j)

Informace o plánovaném rozšíření hnědouhelného
dolu Turów a o souvisejících aktivitách
Libereckého kraje
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem
na vodohospodářskou infrastrukturu v letech 2013–
2018

Jiří Löffelmann

Informace o účelové dotaci MŠMT na financování
přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská
zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi
Libereckého kraje a na financování soukromých
škol na rok 2018
Informace o vývoji stavby a havárii stropů
při Rekonstrukci budovy Jablonec, Podhorská
717/58, pro COV Střední školy řemesel a služeb,
PO

Petr Tulpa

Ing. Radka Loučková
Kotasová
Jiří Löffelmann

Marek Pieter

49.

Náměty a připomínky

50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/18 –
navýšení příjmů rozpočtu 2018 a navýšení výdajů
v kapitole 917 08 Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství; závazek spolufinancování
kraje v roce 2019 – 2022, poskytnutí individuální
dotace na projekt „Sanace staré ekologické zátěže
v území kontaminovaného historickým provozem
impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká
Lípa – jih“

Jiří Löffelmann

51.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/3328/2018 s obcí Proseč pod Ještědem –
změna zařazení dotace

Martin Půta

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 411/18 –
úprava kapitol 914 07 Působnosti a 920 07
Kapitálové výdaje, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, centrální depozitář pro
Liberecký kraj

Ing. Květa Vinklátová

53.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 413/18 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelové
dotace v oblasti tělovýchovy a sportu a finančních
darů za vynikající sportovní reprezentaci kraje

Petr Tulpa

HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

9

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Ve 12.13 hodin proběhla prezentace týkající se revitalizace Ralska. Prezentaci uvedl pan
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že hodnota území je v tom, že je prázdné, rozmanité a jsou tam přírodní hodnoty,
které lze rozvíjet. Všechny tyto aspekty byly reflektovány, avšak v prezentaci projektu mu
neseděla rovina rozvojová. Nechápal, proč je součástí projektu, proč je potřeba rozdělit území
komunikacemi na několik částí, které spolu v ekosystému nemohou komunikovat. Zeptal se,
proč je potřeba budovat místo pro průmysl, zda je to z důvodu nedostatku míst pro lidi
a je potřeba mít prostor pro okresní město. Ralsko je přírodně hodnotné území.
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Odpověděl, že průmyslová zóna je momentálně územím, které považují za „brownfield“
a urbální návrh pracuje s tím, že mezi jednotlivými pavilony vznikají určité koridory, které
jsou navrženy tak, aby se v nich koncentrovala voda a aby v nich vznikly aleje.
V Antverpách, což byl starý přístav, se území revitalizovalo tak, že přišli soukromí investoři,
kteří ze svých peněz zaplatili odčerpání ekologické zátěže. Vytvořili tam infrastrukturu
a postupně tam začalo růst město. V případě Ralska mohli požádat o peníze na revitalizaci,
ale oslovili soukromé investory, kteří dokáží toto území revitalizovat a v budoucnu
ho rozvíjet. Na začátku se sešel i se zástupci Škoda Auto a.s., a chtěl od nich vědět, zda
existuje zájem o území Ralska. Zaznělo tam, že území od Ralska až po Českou Lípu má jednu
zásadní chybu, a to tu, že nemá paralelní komunikace. Další úvaha pak směřovala k tomu,
že pokud tam existuje komunikace, kterou je potřeba upravit, tak by tam měla vzniknout
paralelní komunikace, která je schopná podpořit rozvoj určitých lokalit. Základní úvaha ale
byla, že je dobré vrátit do Ralska život a podpořit vznik sídel v krajině. Urbální koncepce zde
primárně pracují s tím, že urbální struktury mají být energeticky soběstačné. Lidé by se měli
do území vrátit, protože tam historicky existovali a projekt se je tam snaží koncentrovat.
Návrat lidí do Ralska je tedy žádoucí a prospěšný.
Ing. Tomáš Hocke
Podotkl, že se mu líbí přístup, jaký k té urbanistické struktuře pan architekt má, líbí se mu
také to, že se revitalizují „brownfieldy“, ale obecně přemýšlí o těch kapacitách, jak hovořil
také pan prof. Šedlbauer. Zeptal se, kde se vzalo zadání projektu a jak se diskutovalo, jak
se bude s materiálem dále nakládat, jaký je předpokládaný harmonogram a kdy se to přetvoří
v nějakou hmatatelnou studii.
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Odpověděl, že na začátku proběhlo několik jednání např. se zástupci Škoda Auto a.s., kteří
by rádi našli území, kde by mohlo bydlet až 15 tisíc lidí. Úvaha tedy směřovala k tomu, ale
nemuselo to být naplněno ze 100%. K urbálním strukturám se snažili přistupovat tak, aby
našli jejich maximální limity.
Martin Půta
Podotkl, že představa je taková, že v lednu proběhnou jednání. Výstupy projektu jsou vázány
na finanční prostředky věnované z krajského rozpočtu na další dokumenty. Dále podotkl, že
zatím jsou směřovány finanční prostředky, v řádech desítek milionů Kč, na demolice objektů
v prostoru, o kterém pan architekt mluvil ve studii jako o „brownfieldu“. V území už ale
někteří vlastníci pozemky využívají, takže kraj není jediný, kdo může s územím něco udělat.
Kraj bude muset spolupracovat s městem Ralsko, protože územní plán bude nejdůležitější
dokument. Následně poděkoval panu Ing. arch. Radku Suchánkovi, Ph.D., za prezentaci.
10
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6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
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 věcné závady. Kontrolní výbor
se společně s Výborem sociálních věcí také zabýval usnesením 127/13/ZK a přijal usnesení,
které překládá jako doplnění usnesení k tomuto bodu.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že
Kontrolní a sociální výbory Zastupitelstva Libereckého kraje se seznámily a následně
projednaly veškeré předložené materiály týkající se individuálního projektu „IP 1 – Služby
sociální prevence v Libereckém kraji“ a dále diskutovaly otázku odpovědnosti osob, které se
na projektu IP 1 během celé doby jeho trvání podílely a mohly na případně porušení zákona
(zejména o veřejných zakázkách) upozornit a nezákonný stav přerušit. Oba výbory
Zastupitelstva Libereckého kraje se ztotožnily s doporučením škodní komise a přijatými
opatřeními včetně podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu o prominutí
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
Vypouští ze sledování usnesení ZK č. 127/13/ZK jako splněné.
Mgr. René Havlík,
Potvrdil, že je to popsáno tak, jak to bylo navrženo a jaké jsou závěry škodní komise.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
Podotkl, že návrh na změnu obdržel písemně a je hlasovatelný.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 481/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
2. že kontrolní a sociální výbory Zastupitelstva Libereckého kraje se seznámily a následně
projednaly veškeré předložené materiály týkající se individuálního projektu „IP 1 –
Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ a dále diskutovaly otázku odpovědnosti
osob, které se na projektu IP 1 během celé doby jeho trvání podílely a mohly na případně
porušení zákona (zejména o veřejných zakázkách) upozornit a nezákonný stav přerušit.
Oba výbory Zastupitelstva Libereckého kraje se ztotožnily s doporučením škodní komise
a přijatými opatřeními včetně podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č. 411/18/ZK z 30. 11. 2018 na 31. 12. 2018
a vypouští
127/13/ZK, 61/18/ZK, 352/18/ZK, 362/18/ZK, 372/18/ZK, 373/18/ZK, 391/18/ZK,
392/18/ZK, 396/18/ZK, 398/18/ZK, 399/18/ZK, 400/18/ZK, 401/18/ZK, 402/18/ZK,
11
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403/18/ZK, 406/18/ZK, 410/18/ZK, 412/18/ZK, 413/18/ZK, 414/18/ZK, 415/18/ZK,
416/18/ZK, 418/18/ZK, 419/18/ZK, 420/18/ZK, 434/18/ZK, 436/18/ZK, 454/18/ZK,
456/18/ZK, 459/18/ZK, 477/18/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.: 6

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září 2018 do 16. října 2018
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 482/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. listopadu do 27. listopadu 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 14. do 27. listopadu 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 7

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Zoologická zahrada
Liberec, příspěvková organizace
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
Informoval, že výbor projednal body č. 8, 11–18, 21, 23–24, 27, 30, 32–34, 36, 40, 43–47,
48 a), 48 b) a 50, a doporučil je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 483/18/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Zoologická
zahrada Liberec, příspěvková organizace, IČ 00079651, sídlem Lidové sady 425/1, Liberec
460 01, na projekt Můj průvodce po zoo Dobrodružství z poznání, ve výši 100.000 Kč,
12
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schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/5601/2018 mezi Libereckým
krajem a organizací Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, IČ 00079651,
sídlem Lidové sady 425/1, Liberec 460 01, na projekt Můj průvodce po zoo Dobrodružství
z poznání, ve výši 100.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 8

PRO:

39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Změna počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Juraj Raninec
Podotkl, že tento návrh vítá, ale vidí problém v tom, že paní statutární náměstkyni zůstává
funkce statutární náměstkyně. Domnívá se, že statutární náměstkem má být někdo, kdo
je každý den v Liberci. Tento návrh vypadá tak, jako kdyby Liberecký kraj nepotřeboval
statutárního náměstka ani v minulosti. K materiálu neměl pozměňovací návrh, pouze chtěl
tento názor dát ke zvážení.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že kumulovat funkci statutárního náměstka a starosty velkého města není dobré.
V obou případech jde o důležité veřejné pozice, které s sebou nesou práci, jež se často
neomezuje na standartní pracovní úvazek. Věří, že se podaří situaci v dohledné době vyřešit,
aby ke kumulování takových funkcí nedocházelo.
Bc. Zuzana Kocumová
Souhlasila s názorem pana zastupitele Ranince. Dále se pozastavila nad tím, že když bylo
řečeno, že se současná pracovní náplň nebude lišit od té minulé, tak zda se i do této doby dala
pracovní náplň zvládat jen jako součást úvazku. Sama by si nedokázala představit, když byla
na pozici náměstkyně, že by vykonávala ještě další funkci. Zeptala se, zda to, že se sníží
finanční ohodnocení této funkce, vyřeší tento problém.
Ing. Miloš Tita
Konstatoval, že klub KSČM také nepovažuje za šťastné, aby statutární náměstek hejtmana byl
v neuvolněné funkci, takže tento návrh nepodpoří.
Martin Půta
Zopakoval, že se to navrhuje s tím, že se to nejpozději v červnu vyhodnotí. Krajská rada
je schopná vyřešit problémy, když něco nefunguje a kdyby se domnívala, že to takhle
fungovat nebude, tak to zastupitelstvu nepředloží. Konstatoval, že se i dříve stávalo, že byl
v radě někdo neuvolněný, anebo byl uvolněný, ale přesto se tu často nezdržoval.
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Ing. Jitka Volfová
Podotkla, že tento problém i sama zvažovala. Pracovní den pro ni není 8 hodin, ale
je podstatně delší, včetně sobot a nedělí. Slíbila, že všechny věci, které mají být na kraji
zajištěny, tak zajištěny budou. Konstatovala, že pokud by tato situace nastala v prvním roce,
kdy byla ve funkci, tak by si to nedovolila. Dnes však ví, o koho se může opřít a na koho se
obrátit. Souhlasí s tím, že se následně vyhodnotí, zda to funguje nebo ne.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 484/18/ZK
Změna počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
a) počet členů Rady Libereckého kraje uvolněných pro výkon funkce na 8 s účinností od
19. 12. 2018,
b) že pro výkon funkce statutární náměstkyně hejtmana spočívající v zastupování hejtmana
Libereckého kraje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman Libereckého
kraje nevykonává funkci, a v řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky,
nebude Ing. Jitka Volfová s účinností od 19. 12. 2018 uvolněna,
c) odměnu za výkon funkce neuvolněné statutární náměstkyně hejtmana s účinností od
19. 12. 2018 ve výši ''''''''''''''' '''''', která odpovídá 0,4násobku výše odměny, která by
náležela uvolněné statutární náměstkyni hejtmana,
rozhoduje
na základě žádosti Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana, podle § 56a odst. 6)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok
2018 v plném rozsahu
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit další administrativní kroky dle přijatého usnesení.
Termín: 30. 01. 2019
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 9
PRO: 28
PROTI: 7
NEHLASOVAL: 2
10. Dodatky č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/3352/2018 město Rokytnice nad Jizerou, OLP/3387/2018 obec Syřenov,
OLP/3486/2018 město Železný Brod, OLP/3115/2018 obec Heřmanice,
OLP/3374/2018 město Stráž pod Ralskem – žádost o prodloužení termínu realizace
projektu
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Vladimír Stříbrný
Nahlásil střet zájmů a podotkl, že nebude hlasovat.
Mgr. František Lufinka
Nahlásil střet zájmů a podotkl, že nebude hlasovat.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 485/18/ZK
Dodatky č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/3352/2018 město Rokytnice nad Jizerou, OLP/3387/2018 obec Syřenov,
OLP/3486/2018 město Železný Brod, OLP/3115/2018 obec Heřmanice, OLP/3374/2018
město Stráž pod Ralskem – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti obcí o prodloužení termínu realizace dotačního projektu z Dotačního fondu
Libereckého kraje 1.1 podpora JPO č. sml. OLP/3352/2018 (Rokytnice nad Jizerou),
OLP/3387/2018 (Syřenov), OLP/3486/2018 (Železný Brod), OLP/3115/2018 (Heřmanice),
OLP/3374/2018 (Stráž pod Ralskem),
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3352/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi městem Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00276057, a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna termínu realizace projektu z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019 a změna termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2019 na 19. 8. 2019,
2. dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3387/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi obcí Syřenov se sídlem Syřenov 68, 512 51 Syřenov,
IČO 00276189, na projekt „Oprava dopravního automobilu Citroen Jumper 1.9D“,
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu
z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
z 19. 2. 2019 na 19. 8. 2019, na projekt „Oprava dopravního automobilu Citroen Jumper
1.9D“, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu
z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
z 19. 2. 2019 na 19. 8. 2019,
3. dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3486/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi městem Železný Brod se sídlem Nám. 3. Května čp. 1, 468 22
Želený Brod, IČO 00262633, na projekt „ Pořízení věcných prostředků k ochraně
obyvatel“, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu
z 31. 12. 2018 na 31. 5. 2019 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
z 19. 2. 2019 na 20. 7. 2019,
4.

5.

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3115/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi obcí Heřmanice se sídlem Heřmanice čp. 2, 464 01 Frýdlant,
IČO 00672068, na projekt „Oprava cisternové automobilové stříkačky“, a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu z 31. 12. 2018
na 31. 12. 2019 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2019
na 19. 2. 2020,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3374/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi městem Stráž pod Ralskem se sídlem Revoluční 164, 471 27 Stráž
pod Ralskem, IČO 00260967, na projekt „Nákup věcných prostředků“, a Libereckým
15
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krajem, jehož předmětem je změna termínu realizace projektu z 31. 12. 2018
na 30. 6. 2019 a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2019
na 19. 8. 2019
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/3352/2018,
OLP/3387/2018, OLP/3486/2018, OLP/3115/2018 a OLP/3374/2018, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Raspenava
2.
pozemku v k. ú. Modlibohov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 486/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1.
pozemků v k. ú. Raspenava
2.
pozemku v k. ú. Modlibohov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
- p.p.č. 2639/20 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 2621/2 o výměře 243 m2, nově označené jako p.p.č. 2621/3, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1686-226/2017 ze dne
4. 8. 2017,
vše v katastrálním území Raspenava, obci Raspenava, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1421 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Frýdlant, od ''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''', za
vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 50.800 Kč (slovy: padesát tisíc
osm set korun českých),

2.

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
a) koupi
16
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p.p.č. 1099/9 o výměře 319 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Modlibohov, obci Český Dub, evidované na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''
''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''', za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
19.140 Kč (slovy: devatenáct tisíc sto čtyřicet korun českých), cena bude
refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
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
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k. ú. Příchovice u Kořenova
2.
pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou
3.
pozemku v k. ú. Mrklov
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 487/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1.
pozemku v k. ú. Příchovice u Kořenova
2.
pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou
3.
pozemku v k. ú. Mrklov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) budoucí koupi
části p.p.č. 473/5 o předpokládané výměře 310 m2, lesní pozemek, v katastrálním
území Příchovice u Kořenova, obci Kořenov, evidované na listu vlastnictví č. 226
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad
Nisou, od '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 100 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/290
Roprachtice - Kořenov“, refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
17
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2.

a)

katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
budoucí koupi
části p.p.č. 679/3 o předpokládané výměře 34 m2, trvalý travní porost, a části p.p.č.
1465/1 o předpokládané výměře 211 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území
Vysoké nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných na listu vlastnictví č. 377
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
spoluvlastníků ''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''' (spoluvlastnický podíl
o velikosti 1/4), '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''
(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4), ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''
''''''''''''''''' (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 192 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/290 Roprachtice Kořenov“, 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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
3.

a)

budoucí koupi
části p.p.č. 403/2 o předpokládané výměře 119 m2, trvalý travní porost,
v katastrálním území Mrklov, obci Benecko, evidované na listu vlastnictví č. 1153
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
300 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice III/28624 Mrklov, rekonstrukce
silnice“, refundace nebude uplatněna,
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 Semily

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

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

13. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Desná III
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 488/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k. ú. Desná III
18
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi části p.p.č. 463/1 (dříve označené jako 463) o výměře 44 m2, nově označené jako
p.p.č. 463/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 82858/2018, ze dne 9. 7. 2018, v katastrálním území Desná III, v obci Desná, evidované
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, od obce Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná,
IČO 00262307, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.400 Kč (slovy: čtyři tisíce
čtyři sta korun českých), refundace bude uplatněna, předmětná část pozemku je zastavěna
zálivem autobusové zastávky,
b) svěření takto 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
Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 12. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemků v k. ú. Turnov
2.
pozemků v k. ú. Jistebsko
Předkladatelka Ing. Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o vzetí na vědomí
USNESENÍ č. 489/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1.
pozemků v k. ú. Turnov
2.
pozemků v k. ú. Jistebsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej p.p.č. 308/16 o výměře 27 m2 a p.p.č. 308/18 o výměře 24 m2, obě vodní plocha,
způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, nacházejících se v k.ú.
Turnov, obec Turnov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního
pracoviště Semily, státnímu podniku Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500
03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 3893/158/2018 ze dne 15. 6. 2018 ve výši 1.377 Kč (slovy:
jeden tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých), pozemky se staly součástí upraveného
koryta vodního toku Jizera,
19
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2.

prodej p.p.č. 802/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č.
802/4 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 802/5 o výměře
12 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 803/3 o výměře 18 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým plánem č. 556-192/2018
ze dne 3. 7. 2018, nacházejících se v k.ú. Jistebsko, obec Pěnčín, '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''
'''' '''''''''''''' '''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 6.450 Kč (slovy: šest tisíc čtyři sta padesát korun
českých), předmětné části pozemků tvoří ucelenou plochu nemovitostí ve vlastnictví
žadatelky
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou a k. ú. Mšeno nad Nisou
2.
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2018/09/012)
3.
pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera
4.
pozemku v k. ú. Osečná
Předkladatelka Jitka Volfová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Eva Burešová
Nahlásila možný střet zájmů a podotkla, že nebude hlasovat.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 490/18/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou a k. ú. Mšeno nad Nisou
2.
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2018/09/012)
3.
pozemku v k. ú. Doksy u Máchova jezera
4.
pozemku v k. ú. Osečná
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p.p.č. 448/1 o předpokládané výměře cca 942 m2, a části
p.p.č. 1116/1 o předpokládané výměře cca 4 m2, obě ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v k.ú. Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 2156 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
a části p.p.č. 2299/7 o předpokládané výměře cca 99 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, a evidované
na listu vlastnictví č. 14086 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad
Nisou, IČO 00262340, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Vyznačení
cyklistických tras v HDP ul. Palackého – 2. část, Jablonec nad Nisou (od křižovatky
20

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

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

2.

3.

s ul. Riegrova až k ul. Čs. Armády)“, hodnota budoucího daru pozemků dle účetní
evidence činí 40 Kč/m2 (p.p.č. 2299/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou) a 150 Kč/m2
(p.p.č. 448/1 a p.p.č. 1116/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou),
budoucí darování části p.p.č. 1262/4 o předpokládané výměře cca 1159 m2 a části
p.p.č. 1335/1 o předpokládané výměře cca 35 m2, obě ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v katastrálním území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné
v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1025 u Katastrálního pracoviště
Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné
v Podještědí, IČO 00260576, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Silnice
II/270, úsek od mostu ev.č. 270-14 po křižovatku s ev.č. III/27019 – výstavba chodníku“,
hodnota budoucího daru pozemků dle účetní evidence činí 70 Kč/m2,
budoucí darování části p.p.č. 3276/14 o předpokládané výměře cca 633 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obci
Doksy, a evidované na listu vlastnictví č. 2403 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
městu Doksy, se sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, IČO 00260444, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Doksy – chodník Valdštejnská“, hodnota
budoucího daru pozemku dle účetní evidence činí 100 Kč/m2,

4.

budoucí darování části p.p.č. 823 o předpokládané výměře cca 851 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Osečná, obci Osečná, a evidované na listu
vlastnictví č. 402 u Katastrálního pracoviště Liberec, městu Osečná, se sídlem
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, IČO 00263061, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Chodník podél ul. Českodubské - Osečná“, hodnota
budoucího daru pozemku dle účetní evidence činí 17,50 Kč/m2
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Požádal pana ředitele, aby se příště předložilo právní stanovisko, jako písemná informace,
která upřesní, zda mohou zastupitelé hlasovat, když hlásí střet zájmů. Bylo by nejlepší toto
stanovisko pak rozeslat i obcím a městům.
16. Zřízení nové oblasti podpory „Sociální věci“ v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 491/18/ZK
Zřízení nové oblasti podpory „Sociální věci“ v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) zřízení nové oblasti podpory „sociální věci“ v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje,
2) předmět oblasti podpory č. 5 „sociální věci“ v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, kterým je podpora vybraných činností a aktivit v oblasti sociálních věcí, které
se realizují nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění,
3) program Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podpory oblasti podpory č. 5
„sociální věci“, a to Program 5.1 „podpora integrace národnostních menšin
a cizinců“ a jeho účel, kterým je spolufinancování činností a aktivit změřených
na integraci příslušníků národnostních menšin (§2, odst. 1, zákona č. 273/2001 Sb.,
o právech příslušníků národnostních menšin, v platném znění) a aktivity organizací
sdružující cizince realizované na základě usnesení vlády České republiky č. 26
ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném
respektu
a ukládá
1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění oblast podpory „Sociální věci“, její předmět a program „Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců“ na webových stránkách Libereckého
kraje,
Termín: 28. 02. 2019
2) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit doplnění
nové oblasti podpory do Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje a Zásad
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

33

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Revokace části usnesení č. 359/18/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 392/18 – úprava kapitoly 926 05 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory Sociální služby, z programu 5.1 Podpora
integrace národnostních menšin a cizinců
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
Informoval, že výbor projednal body č. 16, 17 a 18, a doporučil je ke schválení.
22

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

==================================================================
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 492/18/ZK
Revokace části usnesení č. 359/18/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/18
– úprava kapitoly 926 05 – dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Sociální služby, z programu 5.1 Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 359/18/ZK ze dne 25. 09. 2018 v části „rozhoduje“ v odstavci a), kterým
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace, které nemá
charakter de minimis, z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje
z prostředků kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí program č. 5 Oblast
„Sociálních služeb“, program č. 5.1. „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
v objemu 46.154 Kč příjemci
Dům česko-německého porozumění o.p.s., IČ 25403702, se sídlem Československé armády
24/15, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, Název projektu Rozmanitá setkání – můj
soused nekouše, a to na základě zaslané informace příjemce dotace ze dne 5. 10. 2018
o odstoupení od projektového záměru ještě před uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové
dotace, na který byla dotace určena,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/18, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 926 05
– dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
„Sociální služby“, z programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“,
v celkové výši 46.154 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje
1) snížení specifického ukazatele č. a. 50101090000 – Dům česko-německého porozumění
o.p.s ve výši 46.154 Kč,
2) a navýšení nespecifikovaných rezerv č. a. 50100000000 – Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců ve výši 46.154 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Revokace části usnesení č. 398/18/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 388/18 - kapitola 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních
služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona
(předfinancování 2019)
Předkladatel Mgr. Pavel Svoboda
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 493/18/ZK
Revokace části usnesení č. 398/18/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/18
– kapitola 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb
z prostředků Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona (předfinancování
2019)
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 398/18/ZK ze dne 30. 10. 2018 v části „rozhoduje“, kterým Zastupitelstvo
Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019, jejichž služby jsou
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018–2020, v objemu
112.000 Kč příjemci
Poř.
Název
číslo poskytovatele

64.

Diakonie ČCE středisko Světlo ve
Vrchlabí

IČO

Sídlo

434643
43

Komenskéh
o 616, 543
01 Vrchlabí

Výše
Druh
Registrační
dotace
sociální
2019
číslo
služby (v Kč)
8507871

§39 osobní
asistence

112.000

a to na základě vzdání se dotace poskytovatelem před podpisem smlouvy z důvodu zrušení
registrace sociální služby osobní asistence číslo registrace 8507871 k 31. 12. 2018,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/18, kterým se upravují ukazatele v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Předfinancování registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb (NNO) rok 2019 bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a) snížením specifického ukazatele č.a. 05700950000 – Diakonie ČCE – středisko
Světlo ve Vrchlabí ve výši 112.000 Kč,
b) a navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, č. a. 0570191 – Předfinancování registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb (NNO) rok 2019 ve výši 112.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 31. 01. 2019
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, vyrozumět
příjemce dotace o zrušení poskytnutí finanční podpory na službu osobní asistence číslo
registrace 8507871 z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019.
Termín: 15. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

24

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

==================================================================
19. Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje
Předkladatel MUDr, Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 494/18/ZK
Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 46744991, z důvodu technického zhodnocení budovy a koupě pozemku
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
o schválení nové Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec.
Termín: 04. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s.
Předkladatel MUDr. Přemysl Sobotka
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Požádal, aby po proběhnutí valné hromady a po zpracování materiálu, o který se žádá v bodě
7, který se týká SPV, byla zastupitelstvu poskytnuta informace. Jedná se totiž o formu, která
byla v minulosti zvažována, odstoupilo se od ní, ale teď je znovu navrhována.
Martin Půta
Podotkl, že o variantě bez SPV nikdy neslyšel. Přislíbil, že informace bude předložena
po jednání na valné hromadě. Vzhledem k termínu konání valné hromady, bude možné
předložit informaci již na lednovém zastupitelstvu.

25

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 495/18/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo 460 63, která se uskuteční dne 4. 1. 2019,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec
I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 4. 1. 2019
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 4. 1. 2019 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval
pro navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 04. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

35

PROTI: 4

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 369/18 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 07 – Působnosti, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu,
do kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu –
Křišťálové údolí
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Sdělila, že výbor projednal body č. 21, 22, 23 a 52. K bodu č. 23 má výbor ještě dodatečnou
informaci, tudíž doporučil ke schválení jen body č. 21, 22, a 52.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 496/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 369/18 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 07 – Působnosti, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu,
do kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu –
Křišťálové údolí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 369/18, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 1.000.000 Kč,
b) navyšují se výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu celkem o částku 1.000.000 Kč na akci Křišťálové údolí, číslo akce
0780324
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
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

33

PROTI: 4

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Změna zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
a přílohy č. 1 zřizovací listiny Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace a Vlastivědného muzea v České Lípě, příspěvkové organizace
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 497/18/ZK
Změna zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
a přílohy č. 1 zřizovací listiny Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace
a Vlastivědného muzea v České Lípě, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) úplné znění zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
se sídlem Masarykova 437/11, 46001 Liberec 1, kde se upravuje hlavní účel činnosti,
2) a) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, se sídlem Skálova 71, 51101 Turnov, v souvislosti s pořízením
nemovitého majetku v katastrálním území Benešov u Semil a Bystrá nad Jizerou,
b) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
příspěvkové organizace se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa,
kde se navyšuje hodnota staveb po provedení Obnovy sgrafit č. p. 57 „Červený
Dům“ – II. etapa
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení úplného
znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
organizace, a výše uvedených příloh č. 1 ke zřizovacím listinám Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizace, a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
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příspěvkové organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje. v Liberci, příspěvkové
organizace, a výše uvedených příloh č. 1 ke zřizovacím listinám Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizace, a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
příspěvkové organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 18. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 401/18 – úprava kapitol 917 07 Transfery
a 914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a poskytnutí finančního daru nálezci souboru 160 ks středověkých mincí –
p. Václavu Liškovi
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury
Informovala, že k tomuto bodu proběhla mezi členy výboru dlouhá a složitá debata, a výbor
nakonec nepřijal usnesení, kterým by tento materiál podpořil. Osobně souhlasí s materiálem
tak, jak byl předložen, ale výbor nakonec doporučuje dar v zákonné výši 10%.
Martin Půta
Upřesnil, že se jedná jen o stanovisko výboru, protinávrh tedy nebyl předložen, tudíž
se hlasuje pro stávající usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 498/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 401/18 – úprava kapitol 917 07 Transfery a 914
07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
finančního daru nálezci souboru 160 ks středověkých mincí – p. Václavu Liškovi
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 401/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 07 –
Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Marketingová podpora
o částku 136.920 Kč, a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Finanční dar – nálezné ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''
''''' '''''''''''', trvale bytem '''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' '''''''
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

28

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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24. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
Informoval, že výbor projednal body č. 25–29, 34 a 50, a doporučil je ke schválení.
Ing. Tomáš Hocke
Nahlásil střet zájmů, protože je součástí rady Vodohospodářského sdružení Turnov.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 499/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 932 08 –
Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy Programu vodohospodářských, akcí ve výši 4.756.954 Kč,
a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí, v celkové
výši 4.756.954 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2018, v úhrnné výši 4.756.954 Kč,
níže uvedeným příjemcům na akce do výše
Název příjemce

IČ

Adresa/sídlo

VHS Turnov
(Benešov u Semil)

49295934

Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov

VHS Turnov
(Rakousy)

49295934

Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov

Obec Bělá

00275603

Bělá 142, 514 01
Bělá

Název projektu
Benešov u Semil,
Podmošna – obnova
vodovodu
Rakousy – rekonstrukce
vodovodu Kalich Borek
Obnova vodovodu

Parametry

Vodovodní řady 262 m

Dotace v max. výši
Kč/podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů %
756.954/ 69,98%

Vodovodní řady 1.143 m

2.000.000/ 41,96%

Výměna vodovodu 1.302
m

2.000.000/ 51,4%

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2018, uzavíranou
a) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Benešov
u Semil, Podmošna – obnova vodovodu“, č. OLP/5544/2018,
b) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Rakousy –
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rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek“, č. OLP/5545/2018,
mezi Libereckým krajem a Obcí Bělá, Bělá 142, 514 01 Bělá, IČ 00275603
na projekt pod názvem „Obnova vodovodu“, č. OLP/5586/2018

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Smlouva o spolupráci s Agrárním poradenským a informačním centrem
Libereckého kraje – APIC
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Podotkl, že kraj v květnu ze sdružení APIC vystoupil, ale teď ve spolupráci pokračuje
jen s jinou smlouvou, která má obdobný charakter, kdy kraj posílá ročně 300.000 Kč, ale
o ničem nerozhoduje. Zeptal se, proč kraj nezůstal členem, protože tak by aspoň měl možnost
ovlivňovat činnost sdružení a ne jen posílat peníze.
Jiří Löffelmann
Odpověděl, že hlavní důvodem, proč kraj vystoupil ze sdružení APIC byl ten, že sdružení
bylo založeno třemi subjekty v roce 2005, a kraj do toho vstupoval čistě z pragmatických
důvodů – vybavoval to jistým zařízením tak, aby to vůbec mohlo vzniknout. Liberecký kraj
byl první, který podobné informační centrum založil. Od té doby uběhlo 13 let a změnila
se legislativa, např. v tom smyslu, že je nový občanský zákoník, a sdružení některé ty změny
včas nezachytilo. A to byl důvod, aby kraj narovnal věci z pohledu legislativního. Ale
co se týče té podpory, tak toto je jedna z mála podpor zemědělskému a potravinářskému
sektoru v této činnosti. Částka 300.000 Kč tedy zůstává stejná jako v předchozích letech s tím
rozdílem, že Liberecký kraj nemá žádný faktický důvod zůstat členem toho sdružení. Jeho
členství by bylo čistě formální. Kontrolu nad centrem má ale nadále, protože si přesně určuje,
na co prostředky půjdou.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Nepochopil, proč kraj tedy vystoupil, když by to bylo úplně stejné, jako kdyby ve sdružení
zůstal, čímž by si zároveň zachoval možnost činnost sdružení ovlivňovat.
Jiří Löffelmann
Domníval se, že i tak má kraj možnost kontrolovat činnost sdružení APIC a zůstávat členem
jakéhosi uskupení jen z formálních důvodů, mu připadalo zbytečné, když se stejně muselo
přistoupit k legislativním věcem z hlediska zakládací listiny, zápisu v obchodním rejstříku
apod. Sdružení APIC každoročně předkládá Libereckému kraji závěrečnou zprávu, kde
je popsána činnost sdružení za celý rok a veškeré rozúčtování finančních prostředků.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 500/18/ZK
Smlouva o spolupráci s Agrárním poradenským a informačním centrem Libereckého
kraje – APIC
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci č. OLP/5573/2018 mezi Libereckým krajem a Agrárním poradenským
a informačním centrem Libereckého kraje - APIC, se sídlem U Nisy 745/6, Liberec III Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 71251103
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení Smlouvy o spolupráci č. OLP/5573/2018 k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

36

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2019
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 501/18/ZK
Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje –
oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019, oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace
a) programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč,
b) programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
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nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,
programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 400.000 Kč,

d) programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 1.100.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje 8.1, 8.2,
8.4 a 8.5 k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 20. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 400/18 – zapojení příjmů do rozpočtu
2018, odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení uhrazených poplatků
za znečišťování ovzduší do kapitoly 926 08 – Dotační fond, program 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 502/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 400/18 – zapojení příjmů do rozpočtu 2018,
odbor životního prostředí a zemědělství – zapojení uhrazených poplatků za znečišťování
ovzduší do kapitoly 926 08 – Dotační fond, program 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 400/18, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2018 odbor životního prostředí a zemědělství, zapojením přijatých poplatků za znečišťování
ovzduší
a) navyšují se daňové příjmy kraje 2018 – poplatky za znečišťování ovzduší, odbor
životního prostředí a zemědělství, o částku 237.150 Kč,
b) navyšují se výdaje kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí
a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů, o částku 237.150 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění správní rady
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Konstatoval, že pan zastupitel Šedlbauer, který momentálně není přítomen, měl zájem
o informaci k tomuto bodu na zasedání předsedů klubů. Následně požádal o přibližný termín,
do kdy obdrží zastupitelé návrh dalšího postupu v této věci.
Jiří Löffelmann
Podotkl, že termín je těžké určit, protože tento týden zasedá správní rada. Následně pak dojde
k personálním změnám a také ke změnám vzhledem k legislativě. Určil předběžný termín
do konce března.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 503/18/ZK
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. – doplnění správní rady
Zastupitelstvo kraje po projednání
jmenuje
Ing. Karla Popa'' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' ''''''
''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''', členem správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.,
se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ 25430475, a to s účinností od
19. prosince 2018
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit informování ředitele společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích
o.p.s., o jmenování člena správní rady společnosti.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

29. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 33
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
33

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 504/18/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 33
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 33 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro město Smržovka
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat město Smržovka o usnesení Zastupitelstva kraje.
Termín: 28. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Závazek spolufinancování projektu „Modernizace učeben Gymnázium, Mimoň,
Letná 263, příspěvková organizace“
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Informovala, že výbor projednal body č. 30, 31, 32, 33 a písemné informace, a doporučil
je ke schválení.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Konstatoval, že výbor tento bod projednal a doporučil ho zastupitelstvu ke schválení.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Požádal o upřesnění, zda se jedná o dvě učebny nebo o více.
Ing. Radka Loučková Kotasová
Reagovala, že tento detail není schopná říct, ale učeben budou dva druhy – jazyková
a chemická.
Martin Půta
Podotkl, že to vypadá na 2 učebny a že pan vedoucí v sále také ukazuje 2.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Zarazila ho suma 4,5 milionu Kč, která je tedy určena na 2 učebny, zvlášť pokud jde
o vybavení učeben, které už v tuto chvíli prakticky existují. Požádal o zaslání projektu
ve větším detailu.

34

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

==================================================================
Martin Půta
Přislíbil, že bude elektronicky všem zastupitelům zaslána informace o rozpočtu projektu.
Podotkl, že podobná situace byla i v Semilech, kde se rekonstruovala učebna chemie a částka
se pohybovala v milionech Kč.
Mgr. Jaromír Dvořák
Potvrdil to, co říkal pan hejtman. V Novém Boru také obnovovali dvě učebny za podobnou
částku. Výhodou je, když to jde z tohoto programu, protože je tam jen 5% spoluúčast.
Ing. Dan Ramzer
Potvrdil to, co říkal pan zastupitel Dvořák. Ve Frýdlantu budou také realizovat dvě učebny
a projekt je ještě dražší, a připravuje se k tomu ještě projekt jazykové učebny, který má téměř
identický rozpočet.
Martin Půta
Podotkl, že v případě chemických učeben jsou potřebná chránící skla, odsávací zařízení
apod., aby vše bylo bezpečné, vzhledem k pokusným výbuchům. Zopakoval požadavek na
zaslání podrobného rozpočtu projektu.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Poznamenal, že dnes už žádné výbuchy při výuce není možné provádět, tudíž vybavení
nemusí být tak nákladné.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 505/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Modernizace učeben Gymnázium, Mimoň, Letná
263, příspěvková organizace“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace učeben,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ do výše 607 000 Kč a jeho
rozložení v letech 2018 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň,
Letná 263, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 3 933 000 Kč a jeho
rozložení v letech 2018 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. 2024
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

30

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

35

1

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat
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31. Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 506/18/ZK
Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.7 „Program na podporu činností mateřských center“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.500.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.7 k předkládání žádostí o dotace na rok 2019.
Termín: 19. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARRAgentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2019
K bodu č. 32 proběhla ve 13.46 hodin prezentace, kterou uvedl ředitel společnosti
Lipo.ink pan Philipp Roden.
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 507/18/ZK
Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARRAgentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje

36

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

==================================================================
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR-Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu celkem do výše 7.901.060,70 Kč,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/5598/2018 z rozpočtu Libereckého kraje do výše 7.901.060,70 Kč uzavíranou mezi
Libereckým krajem a společností ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5598/2018 k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

31

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18 – navýšení příjmů z titulu přijatých
dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem
a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU – projekty centra
odborného vzdělávání (COV)
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 508/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18 – navýšení příjmů z titulu přijatých
dotací z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem a navýšení
výdajů v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU – projekty centra odborného
vzdělávání (COV)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/18, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 174.157.111,21 Kč z titulu přijatých
dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaného regionálního
operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a programů přeshraniční
spolupráce 2014+, přijatých investičních transferů od obcí a přijatých sankčních plateb,
náhrad a vratky finanční návratné výpomoci,
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku, o částku 174.157.111,21Kč, z toho
a)

na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“,
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č.a. 0004620121437, celkem o částku 22.000.000 Kč,
b) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“, č.a. 0004620131421, celkem o částku 17.000.000 Kč,
c)

na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a informatiky“, č.a. 0004620141418, celkem o částku 9.000.000 Kč,
d) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“,
č.a. 0004620151440, celkem o částku 28.550.000 Kč,
e) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“,
č.a. 0004620161452, celkem o částku 20.807.111,21 Kč,
f)

na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
uměleckoprůmyslové“, č.a. 0004620171425, celkem o částku 40.500.000 Kč,
g) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
pro zemědělství“, č.a. 0004620181448, celkem o částku 22.300.000 Kč,
h) na realizaci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
automobilového průmyslu“, č.a. 0004620191436, celkem o částku 14.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

38

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/18 – úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2018
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 509/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/18 – úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/18, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
a to snížením specifického ukazatele Vesnice roku o částku 1.000.000 Kč a zavedením
specifického ukazatele
a) Pořízení komunálního traktoru Janův Důl s částkou 200.000 Kč,
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b) Revitalizace centra obce Jeřmanice s částkou 200.000 Kč,
c) Oprava střechy Kulturního domu Tatobity s částkou 500.000 Kč,
d) Pořízení dobového itineráře do světnice RD A. Staška Zlatá Olešnice s částkou
100.000Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) obci Janův Důl, č.p. 75, 463 52 Janův Důl, IČ 00831395, na projekt „Pořízení
komunálního traktoru“ do výše 200.000 Kč,
b) obci Jeřmanice, č.p. 274, 463 12 Jeřmanice, IČ 46744959, na projekt „Revitalizace centra
obce“ do výše 200.000 Kč,
c)

obci Tatobity, č.p. 85, 512 53 Tatobity, IČ 00276197, na projekt „Oprava střechy
Kulturního domu“ do výše 500.000 Kč,
d) obci Zlatá Olešnice, č.p.172, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ 00262625, na projekt „Pořízení
dobového itineráře do světnice RD Antala Staška“ do výše 100.000 Kč,
vyhrazuje si pravomoc
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválit
smlouvy o poskytnutí účelových dotací mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) č. OLP/5429/2018 na projekt „Pořízení komunálního traktoru“ uzavíranou mezi
Libereckým krajem a obcí Janův Důl, č.p. 75, 463 52 Janův Důl, IČ 00831395,
b) č.OLP/5428/2018 na projekt „Revitalizace centra obce“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a obcí Jeřmanice, č.p. 274, 463 12 Jeřmanice, IČ 46744959,
c) č. OLP/5430/2018 na projekt „Oprava střechy Kulturního domu“ uzavíranou mezi
Libereckým krajem a obcí Tatobity, č.p. 85, 512 53 Tatobity, IČ 00276197,
d) č. OLP/5431/2018 na projekt „Pořízení dobového itineráře do světnice RD Antala
Staška“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Zlatá Olešnice, č.p.172, 468 47 Zlatá
Olešnice, IČ 00262625
a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
Termín: 31. 01. 2019
b) Jiřímu Löffelmannovi, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/5428/2018, č. OLP/5429/2018, č. OLP/5430/2018 a č. OLP/5431/2018,
hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 31. 03. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, program Sportovní akce
číslo OLP/3291/2018
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Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 510/18/ZK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, program Sportovní akce číslo
OLP/3291/2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost SK Judo Nový Bor z.s., IČ 02368803, se sídlem Husova 34, 47301 Nový Bor,
o uznatelnost nákladů projektu „Jigoro Kano Cup 2018 – série 2 turnajů dětí v judu“
podpořeného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 200/18/ZK ze dne 29. 5. 2018
a na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, program Sportovní akce, č. OLP/3291/2018, uzavřené
mezi Libereckým krajem a SK Judo Nový Bor z.s.,
schvaluje
Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, program Sportovní akce, č. OLP/3291/2018,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a SK Judo Nový Bor z.s., IČO 02368803, se sídlem
Husova 34, 473 01 Nový Bor
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatele a předložit
k podpisu dohodu o narovnání Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota
Stadion Nový Bor, z. s.
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Podotkl směrem k panu řediteli, že každý výbor má svého tajemníka, a když není předseda
výboru přítomen, tak by měl tajemník zajistit, aby někdo jiný přednesl stanovisko výboru.
Mgr. René Havlík
Slíbil, že to tajemníkovi sportovního výboru připomene, ale bývá zvykem, že předsedu
zastupuje místopředseda.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 511/18/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota
Stadion Nový Bor, z. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného
parametru projektu, zrušení závodu pro nepřízeň počasí) při čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z. s.,
IČO 44225113, se sídlem Smetanova 387, 473 01 Nový Bor, ve výši 15.150 Kč, tj. ve výši
100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Změna zřizovací listiny – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47, příspěvková organizace
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že tento bod a další body č. 38, 39 a 40, výbor projednal a doporučil
je ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 512/18/ZK
Změna zřizovací listiny – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach
47, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy, Krompach
47, příspěvková organizace, ve které dochází ke změně v článku III. Vymezení hlavního
účelu a předmětu činnosti, bodu 3.2 s účinností od 1. 1. 2019
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací
listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky
a vyhlášení programů 4.1 – Program volnočasových aktivit, 4.3 – Specifická
primární prevence rizikového chování, 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí
a mládeže v roce 2019
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 513/18/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky
a vyhlášení programů 4.1 – Program volnočasových aktivit, 4.3 – Specifická primární
prevence rizikového chování, 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže
v roce 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci na rok 2019 v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4 a) Školství a mládež
1. programu č. 4.1 – Program volnočasových aktivit, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.100.000 Kč,
2.

programu č. 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 300.000 Kč,
3. programu č. 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 500.000 Kč,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzev k předkládání žádostí
o dotaci z oblasti podpory Školství a mládež, programů číslo 4.1, 4.3, 4.4, prostřednictvím
webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019 v Libereckém kraji – 1. část
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 514/18/ZK
Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019 v Libereckém kraji – 1. část
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
znění
1. Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2019 v Libereckém kraji č. OLP/5605/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem
a Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82
Brno,
2. Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2019 v Libereckém kraji č. OLP/5606/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem
a Pardubickým krajem, IČO 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice,
PSČ 532 11
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smluv o finanční
spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
č. OLP/5605/2018 a č. OLP/5606/2018, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 376/18 – 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
Mgr. Leoš Křeček
Informoval, že stanovisko Výboru pro tělovýchovu a sport je v tomto případě kladné.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 515/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 376/18 – 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. 376/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 80.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
1. snížení ukazatele 04806400000 Nespecifikovaná rezerva – Podpora reprezentace LK
o 80.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 80.000 Kč, z toho

Číslo akce
Název akce
0480717000 Motosport Bozkov, z.s. - Reprezentace Libereckého kraje na ISDE
0
2018
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci
Název žadatele

IČO

PANDA SPORT, příspěvková
organizace
PANDA SPORT, příspěvková
organizace

Název projektu

Pořízení středotlaké UV lampy
do bazénové technologie
Filtrační zařízení z
63778556 polyesterového sklolaminátu
D 1800
Pohár Krajského svazu lyžařů
70927383
Libereckého kraje 2018
63778556

Krajská organizace ČUS

Výše v
Kč
80.000

Požadovaná
dotace v Kč
501.265,80
969.468,56
250.000

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
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

33

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení
programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové
přípravy
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Martin Půta
Konstatoval, že předseda Výboru dopravy také není přítomen, ale tlumočí od vedoucího
odboru dopravy, pana Ing. Jana Čápa, že stanoviska jsou kladná.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 516/18/ZK
Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu
6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
44

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

==================================================================
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
na rok 2019 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, a to
1. programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 5.000.000 Kč,
2. programu č. 6.3 – Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 6 Doprava, a to programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
5.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
Termín: 19. 12. 2018
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 6 Doprava, a to programu č. 6.3 – Podpora projektové přípravy,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 19. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město
Mimoň na projekt „Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 517/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Mimoň
na projekt „Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746, ze dne 30. 10. 2018
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Mimoň, potoční ulice Ploužnice“,
rozhoduje
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o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Mimoň, potoční ulice Ploužnice“ ze dne 30. 12. 2018 na 31. 7. 2019 a se změnou termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2019 na 19. 9. 2019, z důvodu
problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
„Cyklostezka Mimoň, potoční ulice - Ploužnice“ ze dne 30. 12. 2018 na 31. 7. 2019 a termín
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2019 na 19. 9. 2019
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 21. 12. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017.
Termín: 30. 12. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole
923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; poskytnutí návratné finanční
výpomoci a neinvestiční dotace společnosti KORID LK, spol. s r. o.
na předfinancování a spolufinancování projektu „CE973 TRANS-BORDERS“;
Smlouvy se společností KORID LK, spol. s r. o.
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 518/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 923 06 –
Spolufinancování EU, odbor dopravy; poskytnutí návratné finanční výpomoci
a neinvestiční dotace společnosti KORID LK, spol. s r. o. na předfinancování
a spolufinancování projektu „CE973 TRANS-BORDERS“; Smlouvy se společností
KORID LK, spol. s r. o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 395/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 940.500 Kč, a to
a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 6.000 Kč,
b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 38.000 Kč,
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c) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 20.240 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 440.350 Kč,
e) vybrané za náklady řízení ve výši 5.800 Kč,
f) vybrané za propadnutí kauce ve výši 79.000 Kč,
g) vybrané za prodej pozemků ve výši 351.110 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v celkové výši 940.500 Kč, a to tak, že se
a) snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní
obslužnost“ ve výši 4.482.000 Kč,

b) navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci
„Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech“
ve výši 5.422.500 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotace společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2, IČ 27267351, do výše 900.000 Kč týkající se spolufinancování projektu
„CE973 TRANS-BORDERS“,
2. o poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351, do výše 5.000.000 Kč na projekt „CE973
TRANS-BORDERS“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů
od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „CE973 TRANS-BORDERS“,
nejpozději však do 31. 12. 2020,
schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace do výše 900.000 Kč na projekt „CE973 TRANSBORDERS“ č. OLP/5595/2018 uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností
KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351,
2. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje do výše
5.000.000 Kč na projekt „CE973 TRANS-BORDERS“ č. OLP/5596/2018 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, IČ 27267351
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, smlouvu o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/5595/2018 a smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č. OLP/5596/2018, k podpisu,
2.

Termín: 15. 01. 2019
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019

HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

47

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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44. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“; Frýdlant, Polevsko, Stráž nad Nisou, Mikroregion Český ráj
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Martin Půta
Požádal o upřesnění názvu po projednání.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 519/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“;
Frýdlant, Polevsko, Stráž nad Nisou, Mikroregion Český ráj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/18, kterým se
1. navyšují očekávané příjmy kraje o celkovou částku 258.542 Kč, a to
a) vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 203.542 Kč,
b) vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 55.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“ ve výši 258.542 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. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 520/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 398/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši
1.089.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy u akce „PD
a žádosti vybraných alejí na Novoborsku“ ve výši 1.089.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 31. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 399/18 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti
dopravy
Předkladatel Marek Pieter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 521/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 399/18 – 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. 399/18, kterým se
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 100.000 Kč, a to
a) jako pokuta od společnosti STRABAG a.s. týkající se akce „III/28726 Odolenovice
po křižovatku s III/03527“ ve výši 97.249 Kč,
2.

b) vybrané za náklady řízení ve výši 2.751 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „Administrace
a koordinace - cyklostezka Svaté Zdislavy“ ve výši 100.000 Kč,

49

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na individuální dotace v oblasti dopravy zájmovému
sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou,
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí na projekt „Administrace a koordinace
dotačních titulů v oblasti cyklistické dopravy – Cyklostezka Svaté Zdislavy“, do výše
100.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/5617/2018 v rámci
podpory odborné konzultace v souvislosti s přípravou a zpracování žádostí, projektových
dokumentací a administrací podání žádostí, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a zájmovým sdružením právnických osob, Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel
nad Nisou, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 72559616
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. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

47. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 406/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti
Autobusy LK s.r.o.
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Mgr. Juraj Raninec
Zeptal se, jak to bude pokračovat dál, protože mimořádná rada kraje rozhodla o poskytnutí
úvěru ve výši 6 milionů Kč společnosti ČSAD Liberec, a.s. Domnívá se, jak plyne ze zápisu
z rady, že společnost může mít problémy úvěr splatit. Předpokládá, že dalším krokem bude
navýšení základní kapitálu ČSAD Liberec, a.s., tím pádem nebude potřeba nic splácet.
Je jednoznačně vidět, že se peníze přesouvají do obchodní společnosti a pak rada kraje, která
má povinnosti společníka, poskytuje úvěry a v brzké době dojde i k navyšování kapitálu
ČSAD Liberec, a.s. Obává se, že je to „černá díra“ a Liberecký kraj to bude ještě
do budoucna stát hodně peněz.
Ing. Jiří Řádek, jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Podotkl, že z materiálů, které byly předloženy, jsou zastupitelům zřejmé dílčí kroky, které
dělá jak kraj, tak Autobusy LK, s.r.o., vůči vlastněným společnostem, ať už
je to Autocentrum Nord, a.s., nebo ČSAD Liberec, a.s. Součástí projektu je cílový stav
na konci roku 2019, kdy má být provozována doprava v Libereckém kraji prostřednictvím
firmy Autobusy LK, s.r.o., a postupnými kroky (fúzemi apod.) se kraj chce dostat k tomu, aby
to byla stabilní společnost. Situace, ve které se nyní nachází firma ČSAD Liberec, a.s.,
je bohužel ovlivněna stávající smlouvu, která je platná do konce roku 2019 a která
neumožňuje reagovat na veškeré zákonné povinnosti, které ovlivňují financování této firmy
a vytváří negativní pohled z pohledu na „cashflow“ a z pohledu na finance té firmy. Změny,
které je povinen dopravce udělat, ať už ve vztahu k respektování zákonu o navýšení mezd
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nebo k nákupu pohonných hmot v průběhu roku 2018, vedly k tomu, že ta firma by v této
chvíli byla v „červených číslech“, protože stávající smlouva neumožňuje krajskému úřadu
na to reagovat. To je také důvod toho úvěru na 6 milionů Kč, který nepokrývá to, co ta firma
musí vydat. V důvodové zprávě je zmíněna stabilizace a konsolidace obou firem, která
je nutná např. pro budoucí fúze apod. Oba tyto aspekty souvisí s těmito vlivy, které
ČSAD Liberec, a.s., musí přečkat v roce 2019. Dopady těch konkrétních aspektů, jako
je navýšení mezd nebo cen pohonných hmot, řeší situaci následnou, tzn. ne tu v roce 2019,
ale až od roku 2020. Tato částka bude použita na kroky, jež mají zajistit stabilitu společnosti,
jako je objednávka nových autobusů.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Zajímaly ho finanční náklady přepočtené na kilometr, za kolik se jezdí v jednotlivých částech
kraje a za kolik jezdí jednotliví dopravci.
Marek Pieter
Podotkl, že se mění cena dopravního výkonu v určitém období, tudíž přislíbil na příští
zastupitelstvo písemnou informaci.
Martin Půta
Konstatoval, že jen za rok 2017 byl ten rozdíl na straně kraje za tu smlouvu, která se jezdila
podle té původní smlouvy, víc než 7 milionů Kč. Směrem k panu zastupiteli Ranincovi
podotkl, že rada kraje jen naplňuje usnesení tohoto zastupitelstva z června 2017. Vnímá,
že i v rámci koalice existují rozpory ohledně toho, zda má dopravu zajišťovat soukromá firma
a odnášet si také zisky a všechno možné, anebo se má kraj pokusit alespoň v jedné z oblastí
vytvořit vlastního vnitřního dopravce. Teprve budoucnost ukáže, která z těchto dvou cest byla
racionální a nad kterou má kraj větší kontrolu.
Mgr. Jan Korytář
Požádal pana Ing. Jiřího Řádka, jednatele společnosti Autobusy LK, s.r.o., aby na příští
zastupitelstvo připravil, v návaznosti na tento bod, nějaký aktuální ucelený projekt toho
podnikatelského záměru jak budou od 1. 1. 2020 tu dopravu zajišťovat, jakým způsobem by
měla proběhnout fúze s ČSAD Liberec, a.s., jaký je investiční plán a jaký je odhad ceny za
kilometr, za kterou by Autobusy LK, s.r.o., měly jezdit od roku 2020.
Martin Půta
Konstatoval, že takový materiál zastupitelé obdrží hned, jak bude zpracován. Úkoly směrem
k panu jednateli vykonává valná hromada, tzn. rada kraje, a vzhledem k tomu, že se zde
na úřadě stalo nepěknou praxí, že materiály, které jsou projednávány na radě kraje, mají
ve stejnou chvíli k dispozici i ti, kterým se ten zájem kraje vybudovat vnitřního dopravce
příliš nelíbí, tak se bude s těmito informacemi nakládat tak, že je zastupitelé budou dostávat
až ve chvíli, kdy bude mít rada kraje pocit, že je může předložit. Samozřejmě je připraven
s kterýmkoli zastupitelem, který bude chtít o té otázce diskutovat, hovořit. Avšak upozornil
na to, aby nebyly očekávány žádné podrobné plány na příštím jednání zastupitelstva, pokud
to nebude nezbytně nutné. Dnes se schvalovaly dva možné scénáře, jak napřímo zadat
dopravu od příštího prosince, i když na protistraně čekají na to, jakým způsobem se do toho
budou moct nabourat. Poté přednesl aktuální zprávu z dnešního dne týkající se Ústeckého
kraje, který se pokouší koupit si nové autobusy a do soutěže se nikdo nepřihlásil, což
znamená, že budou muset pokračovat v tom současném pronájmu. Svůj Plán a harmonogram
bude kraj v příštím roce předkládat postupně, tak jak mu ukládají jeho povinnosti.
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Mgr. Jan Korytář
Ohradil se vůči vyjádření pana hejtmana. Informace k dispozici nemá, a pokud o ně jako
zastupitel požádá, a ty informace existují, tak na ně má nárok a není na hejtmanovi, aby
rozhodoval o tom, v který termín je dostane.
Martin Půta
Konstatoval, že ty informace neexistují, jinak se s výrokem pana zastupitele ztotožňuje.
Mgr. Jan Korytář
Reagoval, že to se mu nezdá, když je zde nějaký záměr a je zde manažer, který ten projekt
už řídí, tudíž alespoň v nějakém stavu by ty informace měly být, jaký je investiční plán
a předpoklad za kolik bude ten dopravce jezdit. Dotazy na pana Řádka vznesl a počká, jaké
přijdou odpovědi.
Martin Půta
Konstatoval, že pan Řádek není zaměstnancem tohoto zastupitelstva, ale rady kraje
v působnosti valné hromady. Úkol od zastupitelů může směřovat jen k členům rady kraje.
Informace, o které pan zastupitel požádal, rada kraje předloží. Informace o tom, za kolik bude
jezdit vnitřní dopravce, schvalovalo zastupitelstvo na začátku roku, a na tom se nic nemění.
Politické zadání od valné hromady směrem k jednateli je takové, aby se jezdilo levněji, než
jezdí soukromí dopravci za dodržení stejných standardů kvality.
Mgr. Juraj Raninec
Poděkoval za odpověď pana jednatele. Podotkl, že pokud se tedy bude jezdit podle stávající
smlouvy, tak společnost skončí v krachu a Liberecký kraj to sanuje prostřednictvím úvěru,
tzn., že to co nemůže udělat legálně, protože by porušil zákon o zadávání veřejných zakázek,
tak vlastně řeší tím, že tomu soukromému dopravci poskytuje finanční prostředky formou
úvěru. Domnívá se, že je to dost špatný výsledek.
Martin Půta
Reagoval, že pan Raninec spíše nepochopil odpověď, protože Liberecký kraj žádný úvěr
neposkytuje.
Marek Pieter
Doplnil ceny dopravního výkonu v jednotlivých oblastech – oblast sever (ČSAD Liberec,
a.s.) 33,38 Kč, oblast západ (ČSAD Česká Lípa a.s.) 32,85 Kč a oblast východ (Busline a.s.)
36,39 Kč.
Mgr. Jan Korytář
Zeptal se právníků kraje, že když v zákoně o krajích je napsáno, že zastupitel má právo
požadovat od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, jakož i od zaměstnanců
právnických osob, které kraj zřídil, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho
funkce a informace musí být poskytnuta do 30 dní, tak jestli se domáhal informace v souladu
se zákonem a má na ni právo nebo jestli je správný výklad pana hejtmana.
Mgr. Karel Ulmann
Odpověděl, že podle zákona o krajích má právo na odpověď a dostane jí. Ale výklad pana
hejtmana je správný, protože se jedná o věci, které ještě nejsou definitivně schválené.
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Mgr. Juraj Raninec
Konstatoval, že je velice dobře vzdělán v obchodním právu a ví, že peníze na úvěr poskytla
společnost Autobusy LK, s.r.o., v tom nevidí žádný problém, ale do této společnosti, která
je 100% vlastněná Libereckým kraje, je dal Liberecký kraj. Tudíž zprostředkovaně defacto
úvěr, navyšování ceny dopravního výkonu a sanování problémů společnosti ČSAD Liberec,
a.s., vlastně platí Liberecký kraj.
Martin Půta
Podotkl, že je to názor pana zastupitele, který mu nemůže odpírat.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 522/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/18 – úprava výdajů v kapitole 920 06 –
Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti Autobusy
LK s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/18, kterým se v rámci kapitoly 920 06 –
Kapitálové výdaje, odbor dopravy
a) snižují výdaje z akce „Majetkový vstup LK do ČSAD Liberec, a.s.“ o částku
24.000.000 Kč,
b) navyšují výdaje na akci „Autobusy LK, s.r.o. - vklad základního jmění“ o částku
24.000.000 Kč
rozhoduje
o peněžitém vkladu ve výši 24.000.000 Kč do společnosti Autobusy LK s.r.o., se sídlem
U Jezu 525, Liberec, IČ 06897517, formou zvýšení základního kapitálu společnosti,
schvaluje
zvýšení základního kapitálu společnosti Autobusy LK s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec,
IČ 06897517, z částky 20.001.000 Kč (slovy dvacet milionů jeden tisíc korun českých)
na částku 44.001.000 Kč (slovy čtyřicet čtyři milionů jeden tisíc korun českých), tedy
o částku 24 milionů korun českých; s tím, že peněžitou vkladovou povinnost ve výši
24 milionů korun českých ke zvýšení jeho dosavadního vkladu převezme stávající společník
Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, ve lhůtě
určené rozhodnutím rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti,
pověřuje
Martina Půtu, hejtmana kraje, aby po rozhodnutí rady kraje v působnosti jediného společníka
společnosti o zvýšení západního kapitálu, přebral jménem Libereckého kraje písemným
prohlášením vkladovou povinnost
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2.

Termín: 31. 01. 2019
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, aby po převzetí vkladové povinnosti zajistil provedení peněžitého vkladu
do společnosti.
Termín: 31. 01. 2019
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HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

28

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Přislíbil, že pan zastupitel Korytář dostane od pana Řádka informace, které jsou k dispozici.
48. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 7. 11. 2018 do 4. 12. 2018
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2018
c)
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2017
d)
Změna organizačního zajištění lékařské pohotovostní služby pro oblast Hrádek
nad Nisou
e)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje
a 21. mimořádném zasedání rady kraje
f)
Informace o plánovaném rozšíření hnědouhelného dolu Turów a o souvisejících
aktivitách Libereckého kraje
g)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
h)
Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem na vodohospodářskou
infrastrukturu v letech 2013–2018
i)
Informace o účelové dotaci MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů
pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého
kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
j)
Informace o vývoji stavby a havárii stropů při Rekonstrukci budovy Jablonec,
Podhorská 717/58, pro COV Střední školy řemesel a služeb, PO
Předkladateli jsou členové rady kraje
Martin Půta provedl výčet písemných informací. Následně požádal pana náměstka Tulpu,
aaby představil nově doplněnou písemnou informaci 48 j).
Diskuze
Petr Tulpa
Informoval, že před 14 dny došlo k havárii, která byla nakonec označena za částečnou
havárii, budovy při rekonstrukci COV v Jablonci v Podhorské ulici. Výstupy jsou podány
v informaci, kterou zastupitelé obdrželi na stůl. Dodal, že by rád poděkoval investičnímu,
rozvojovému a finančnímu oddělení, za to, že už na začátku ledna bude předložen finanční
rozpočet dvou možných řešení. První řešení je sanace budovy a druhé je demolice budovy.
V tomto ohledu se jedná i s přímým účastníkem problému, což je projektová firma Hlaváček
a Partner, s.r.o., prostřednictvím statičky, která tam denně dojíždí. Stav je takový, že
na sanace dohlíží investiční oddělení a odbor pana Pietera zajišťuje přes firmu Bak stavební
společnost, a.s., která tam pracuje, dohled. V současné době se projednává možnost sanace,
která by měla nějaké finanční ohodnocení, v průběhu měsíce ledna se pak rozhodne, jak dál.
Jiná řešení zatím nejsou. Prozatím je zastaven provoz důležité silnice směrem na Harrachov
a to proto, aby se zminimalizoval dopad možného zhroucení fasádní stěny. Tento strach
vychází z toho, že je zimní období a na střeše byly vždy nařízené shozy sněhu, tím pádem se
muselo přistoupit na návrh statičky, která toto doporučila.
Marek Pieter
Doplnil, že generální dodavatel projektové dokumentace měl paní statičku doc. Ing. Hanu
Gattermayerovou, CSc., která řešila se statikem od kraje budoucí práce. Bohužel je problém,
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že jak spadlo 1. nadzemní podlaží, tak zřítilo nosnou stěnu až vlastně na klenbu do sklepa
a nyní je tam kvůli bezpečnosti práce zakázán vstup. Dále objekt není v celé výšce provázán
jednotlivými trámy, jsou tam otevřené kapsy na umístění dalších nosníků, které se budou
připravovat. Do 8. ledna by měl kraj mít daný postup včetně ocenění, jaká varianta je dražší,
protože se pracuje s veřejnými prostředky. Rádi by zachovali čelní fasádu, jedná se o kulturní
památku. Vše bylo řešeno se stavebním odborem v Jablonci nad Nisou a přijalo se další
opatření podle zákona a došlo k omezení té dopravy. Fasáda je poměrně vysoká, takže
nemohlo dojít k uzavření pouhé poloviny pruhu. Dalším problém je, že zásahy v objektu,
které proběhly v minulosti, protože se jedná o starou budovu, nebyly zdokumentovány.
V jedné nosné zdi byl udělán otvor a tam bylo to největší pnutí a došlo ke zřícení. O tom, kdo
je viníkem, hovoří znalecké posudky, a nedalo se dělat nic jiného, než uzavřít danou silnici.
Poděkoval všem zúčastněným, protože se na tom pracuje a hledá se cesta toho řešení.
Prioritní je stále záchrana toho objektu.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Zeptal na písemnou informaci 48 f), která se týká rozšíření hnědouhelného dolu Turów.
Poděkoval za zpracování, ale zajímalo ho, proč Liberecký kraj přitom posuzování a řešení
dopadů rozšíření toho hnědouhelného dolu řeší prakticky jen vodu a nevěnuje se stavu
ovzduší. Dočetl se, že veškeré aktivity od roku 2015 se věnují pouze řešení vody, jako kdyby
ten dopad na stav ovzduší neměl být žádný, což je i v rozporu s rozptylovými studiemi, které
kraj má, kde je uvedeno, že elektrárna je v současné době jedním z velkých znečišťovatelů.
Otevřený povrchový důl je samozřejmě také velkým znečišťujícím faktorem.
Jiří Löffelmann
Podotkl, že vnímá znečištění ovzduší jako podobný problém jako jsou problémy s vodou.
Současně se kraj snaží řešit aktuálnější záležitost a to je předejít nedostatku vody pro 30 tisíc
obyvatel té oblasti. V materiálu jsou chronologicky popsané kroky tak, jak se ta záležitost
vyvíjela celá. Souhlasí s tím, že ovzduší nelze pominout, ale při jednotlivých správních
řízeních, ať už se to týká rozšíření elektrárny nebo činností v tom dolu, tak se to posuzuje
na bázi EIA nebo podobných studií, a tam bohužel zatím ty výsledky ještě nejsou k dispozici.
Podle posledního dopisu, který společně s panem hejtmanem dostal od ministra zemědělství
pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., se k tomu kraj a Česká republika vyjádřily významně
negativně. Kraj dělá v rámci těchto správních řízení maximum toho, co může, aby
ta záležitost nezůstala otevřená, a kraj se snaží to znečištění ovzduší řešit. Přiznal, že v této
fázi bylo prioritnější zásobování vodou, na kterou bude navazovat tématika odkanalizování
vody, ale ovzduší zůstává důležitou otázkou.
Ing. Dan Ramzer
Dodal k této věci, že vše záleží na tzv. monitorovací síti. Když se ve Frýdlantu tou
problematikou zabývali, tak sledovali několik věcí (polétavý prach a těžké kovy), ale bohužel
je to tak, že na polské straně je první monitorovací síť daleko od dolu. V současné době
neexistuje monitorovací síť na straně Německa ani na straně Polska. Ten vliv dolu už
do 10 km nelze prokázat, protože tam můžou být lokální zdroje znečištění. Ve Frýdlantu
Český hydrometeorologický ústav nemá monitorování těžkých kovů, má jen monitorování
polétavého prachu, takže nesleduje ani kadmium, ani rtuť a ani olovo. Nyní, když se zase
vrací lokální topeniště, tak je špatně prokazatelné, co není vlivem dolu, protože už 2–3 km
od něj mohou být ty zdroje proměnlivé a o tom byl veden spor.
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Martin Půta
Podotkl směrem k paní RNDr. Šádkové, aby zpracovala nějaký materiál, co vůbec legislativa
umožňuje směrem k tomu řízení u hraničních sousedů. Pokud má dobré informace, tak
povolení na rekonstrukci a stavbu toho bloku prošlo tak, že připomínky z české strany nebyly
úplně registrovány, protože stavba nového bloku probíhá už 3. rok. Emise z elektrárny a dolu
zatěžují především Frýdlantsko a částečně i Jizerské hory.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Poznamenal k písemné informaci 48 h), která vznikla na základě jeho dotazu na podporu
vodohospodářských akcí na území kraje, že děkuje za materiál, ale jeho hlavním cílem bylo
zjistit, jak je to s rozložením těch dotací mezi území obhospodařovaná různými vodárenskými
společnostmi. Z materiálu to nelze vyčíst, protože by musel obce přiřazovat do jednotlivých
území, tudíž by bylo lepší předložit tento materiál tak, aby byl nějak rozlišený.
Martin Půta
Poděkoval za připomínku a požádal pana radního Löffelmanna, aby byl materiál zpracován
např. jako mapa, aby bylo hned jasné územní rozložení podpory těchto vodohospodářských
společností.
Jiří Löffelmann
Reagoval, že si sám představoval, že materiál bude jednodušší, ale když materiál obdržel,
uznal, že bude dobré, když ten bude takto rozsáhlý, aby bylo patrné, jakým způsobem se
Liberecký kraj podílí na spolufinancování nebo financování vodárenské infrastruktury.
Poděkoval zpracovatelům. V materiálu jsou především obce, protože se jedná o program
vodohospodářských akcí, který je limitován velikostí obce do 4 tisíc obyvatel, dále tam jsou
individuální dotace, které jsou novější záležitostí, tam se to týká konkrétně Frýdlantské
vodárenské společnosti, a.s., která řeší i důsledky dolu Turów, a Vodohospodářského
sdružení Turnov, které řeší většinu věcí přes ty samostatné obce. Zbytek těch obcí je součástí
Severočeské vodárenské společnosti a.s., a Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Pochopil
ale, že to není dostatečně přehledné. Na odboru se poradí, jak to udělat jednodušší, třeba i
s návrhem pana hejtmana, aby to bylo na bázi mapového podkladu.
Vladimír Stříbrný
Reagoval, že ho navštívila paní ředitelka Kadlecová z České geologické služby a informovala
ho, že už jsou všechny potřebné souhlasy ke všem monitorovacím vrtům, takže Česká
geologická služba bude v lednu vypisovat výběrové řízení na provozovatele vrtů. Dále se
ovzduším na Frýdlantsku zabývají a musí se to rozlišovat na důl Turów a na elektrárnu
Turów.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 523/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá od 7. 11. 2018 do 4. 12. 2018
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2018
c)
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2017
d)
Změna organizačního zajištění lékařské pohotovostní služby pro oblast Hrádek
nad Nisou
e)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje
a 21. mimořádném zasedání rady kraje
f)
Informace o plánovaném rozšíření hnědouhelného dolu Turów a o souvisejících
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aktivitách Libereckého kraje
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
h)
Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem na vodohospodářskou
infrastrukturu v letech 2013–2018
i)
Informace o účelové dotaci MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů
pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého
kraje a na financování soukromých škol na rok 2018
j)
Informace o vývoji stavby a havárii stropů při Rekonstrukci budovy Jablonec,
Podhorská 717/58, pro COV Střední školy řemesel a služeb, PO
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá od 7. 11. 2018 do 4. 12. 2018
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2018
g)

c) Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2017
d) Změna organizačního zajištění lékařské pohotovostní služby pro oblast Hrádek nad
Nisou
e) Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje
a 21. mimořádném zasedání rady kraje
f)

Informace o plánovaném rozšíření hnědouhelného dolu Turów a o souvisejících
aktivitách Libereckého kraje
g) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
h) Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem na vodohospodářskou infrastrukturu
v letech 2013–2018
i) Informace o účelové dotaci MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro
školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje
a na financování soukromých škol na rok 2018
j) Informace o vývoji stavby a havárii stropů při Rekonstrukci budovy Jablonec, Podhorská
717/58, pro COV Střední školy řemesel a služeb, PO
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (50.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/18 – navýšení příjmů rozpočtu
2018 a navýšení výdajů v kapitole 917 08 Transfery, odbor životního prostředí
a zemědělství; závazek spolufinancování kraje v roce 2019–2022, poskytnutí
individuální dotace na projekt „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“
Předkladatel Jiří Löffelmann
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 524/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/18 – navýšení příjmů rozpočtu 2018
a navýšení výdajů v kapitole 917 08 Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství;
závazek spolufinancování kraje v roce 2019–2022, poskytnutí individuální dotace na
projekt „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým
provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/18, kterým se navyšují příjmy a výdaje rozpočtu
2018 v celkové výši 2.536.750,20 Kč, v tom se
a) navyšují nedaňové příjmy kraje – sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor
životního prostředí a zemědělství, o částku 714.987,20 Kč,
b) navyšují neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů, odbor životního prostředí
a zemědělství, o částku 1.821.763 Kč (projekt „Odstranění nebezpečného odpadu
s obsahem PCB v obci Dubá“),
c) navyšují výdaje kapitoly 917 08 Transfery, zavedením nového specifického
ukazatele „Sanace staré ekologické zátěže v Srní – Ing. Ladýř LADEO“ v částce
2.536.750,20 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství do celkové výše 6.341.875,50 Kč, z toho v roce 2019
do výše 2.536.750,20 Kč, v roce 2020 do výše 1.268.375,10 Kč, v roce 2021 do výše
1.268.375,10 Kč, v roce 2022 do výše 1.268.375,10 Kč Ing. Vlastimilu Ladýřovi, Srní
u České Lípy 10, 471 67 Provodín, IČ 44378653 na projekt „Sanace staré ekologické zátěže
v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“,
schvaluje
1. závazek spolufinancování projektu „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“ z rozpočtu Libereckého kraje formou poskytnutí účelové investiční
dotace v letech 2019–2022 do celkové maximální výše 6.341.875,50 Kč, s rozložením
v letech v roce 2019 do výše 2.536.750,20 Kč, 2020 do výše 1.268.375,10 Kč, v roce
2021 do výše 1.268.375,10 Kč, v roce 2022 do výše 1.268.375,10 Kč, Ing. Vlastimilu
Ladýři, Srní u České Lípy 10, 471 67 Provodín, IČ 44378653,
2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/5572/2018 mezi
Libereckým krajem a Ing. Vlastimilem Ladýřem se sídlem Srní u České Lípy 10, 471 67
Provodín, IČ 44378653, na projekt „Sanace staré ekologické zátěže v území
kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje
Česká Lípa – jih“
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
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2.

3.

Termín: 31. 01. 2019
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje,
po jejím schválení v zastupitelstvu kraje,
Termín: 28. 02. 2019
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, uplatnit závazek spolufinancování projektu Ing. Vlastimilu Ladýři,
Srní u České Lípy 10, 471 67 Provodín, IČ 44378653, „Sanace staré ekologické zátěže
v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního
zdroje Česká Lípa – jih“ Libereckým krajem v roce 2020 do výše 1.268.375,10 Kč,
v roce 2021 do výše 1.268.375,10 Kč, v roce 2022 do výše 1.268.375,10 Kč, jako prioritu
resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, v rámci příprav rozpočtů
kraje v kapitole 917 – Transfery.
Termín: 31. 12. 2022

HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

36

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (51.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/3328/2018 s obcí Proseč pod Ještědem – změna zařazení
dotace
Předkladatel Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 525/18/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/3328/2018 s obcí Proseč pod Ještědem – změna zařazení dotace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce ze dne 10. 12. 2018 o změnu zařazení dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje 1.1 podpora JPO č. sml. OLP/3328/2018 z účelové neinvestiční na účelovou investiční
dotaci,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3328/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
uzavřené mezi obcí Proseč pod Ještědem, se sídlem Proseč pod Ještědem 89, 463 43, Proseč
pod Ještědem, IČO 00671941, 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 Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
59

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/3328/2018, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (52.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 411/18 – úprava kapitol 914 07
Působnosti a 920 07 Kapitálové výdaje, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, centrální depozitář pro Liberecký kraj
Předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 526/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 411/18 – úprava kapitol 914 07 Působnosti
a 920 07 Kapitálové výdaje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
centrální depozitář pro Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 411/18, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti - Podpora v oblasti kultury a cestovního
ruchu v působnosti resortu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku
220.220 Kč,
b) navyšují se výdaje v kapitole 920 07 – Kapitálové výdaje, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu celkem o částku 220.220 Kč na akci A. Rujbr – Centrální depozitář,
číslo akce 0750006
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. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

52. (53.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 413/18 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelové dotace
v oblasti tělovýchovy a sportu a finančních darů za vynikající sportovní reprezentaci
kraje
Předkladatel Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
Nahlásila střet zájmů. Dále poděkovala panu náměstkovi Tulpovi za navrženou podporu,
sama žádost nepodávala a nejspíš by si to ani nedovolila, ani na městě Liberec
ani v Libereckém kraji, vzhledem k tomu, že jde o střet zájmů. Hlasování se účastnit nebude
a je pouze na přítomných, jestli hlasovat budou nebo ne.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Informoval, že výbor projednal i tento bod a podporuje přidělení těchto dotací.
Petr Tulpa
Doplnil, že tento bod předložil i sportovnímu výboru a předsedům klubů. Ve finančním
výboru nedošli k žádnému závěru. Dále potvrdil, že jde o iniciativu kraje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 527/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 413/18 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí účelové dotace v oblasti
tělovýchovy a sportu a finančních darů za vynikající sportovní reprezentaci kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 413/18, kterým se upravují specifické ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
110.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
1. snížení ukazatele 04806410000 Nespecifikovaná rezerva – Sportovní infrastruktura
o 110.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 110.000 Kč, a to:
a) číslo akce 04807200000 - Floorball Club Česká Lípa z.s. - TV utkání v České Lípě
ve výši 30.000 Kč,
b) číslo akce 04807210000 – Vynikající sportovní reprezentace kraje v celkové výši
80.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Žadatel

Floorball
Club Česká
Lípa z.s.

IČO

Sídlo

Název
projektu

Moskevsk
á
684350 1712/25, TV utkání v
53
47001
České Lípě
Česká
Lípa

schvaluje
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Parametr
Náklad
Dotac
De
projektu:
y
e do
mini
název/měrná
celkem
výše v
mis
jednotka/hodnota v Kč
Kč
TV utkání v
Tipsport
Superlize/den/1

30.000 Ne

30.000
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znění smlouvy č. OLP/5754/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Floorball Club Česká Lípa z.s., Moskevská 1712/25, 47001 Česká
Lípa, IČO 684350531
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. 01. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 52

PRO:

34

PROTI: 1

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

53. (49.) Náměty a připomínky
Martin Půta
Informoval, že zastupitelé do desek dostali brožuru Libereckého kraje se shrnutím roku 2018,
stolní kalendář, nástěnný kalendář, Střední škola v Lomnici nad Popelkou poskytla tradiční
cukroví a dále dostali hvězdičku z Rautisu, a.s., z Poniklé. K ní poznamenal, že snaha zapsat
tuto tradiční výrobu do seznamu nehmotného dědictví UNESCO se zatím nepovedlo, ale
určitě se na tom bude nějak pracovat.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Zaznamenal snahu Asociace krajů o zavedení tzv. „cut – off score“ u přijímacích zkoušek
na střední školy, které by mělo stanovit hranici u přijímacích zkoušek na maturitní obory
a mělo by tím pádem omezit dostupnost středoškolského vzdělání s maturitou. Tento návrh
nepokládá za šťastný především proto, že ten návrh zamezí přístup ke kvalitnějšímu
vzdělávání cca 10% dětí a zvlášť u těchto 10 % není jasné, jestli by u té maturity uspěly.
Zároveň je jasné, že absolventi středních odborných učilišť by se nejspíš přesunuli a mají
největší problém s uplatněním na trhu práce, a vůbec není jasné, jak to bude s jejich
uplatněním do budoucna. Při jejich vzdělávání je nejmenší důraz kladen na rozvoj
nespecifických dovedností, což je nežádoucí, protože pak mají horší podmínky pro adaptaci
ke změnám, a je potřeba zdůraznit, že dnešní absolventi budou odcházet do důchodu někde
okolo roku 2060. Než se stačil zeptat na pozici Libereckého kraje, tak se objevil rozhovor
mezi Petrem Tulpou a Bohumilem Kartousem na Seznam Zprávy, takže má několik dotazů.
Za prvé se zeptal, jestli jde o oficiální pozici Libereckého kraje, která je vyjádřena i nějakým
konkrétním usnesením a jestli o ní jednal i příslušný výbor. Jde o poměrně zásadní věc
a podle něj by se k ní mělo vyjádřit i zastupitelstvo. Dále se dozvěděl, že je to celé
motivované zvýšením kvality středních škol, tak by ho zajímalo, zda se to opírá o nějakou
studii, která by ukazovala, že to ke zvýšení kvality středních škol skutečně povede, a pokud
ano, tak by ji rád viděl. Poslední dotaz se týkal toho, jestli bude Liberecký kraj zvažovat i jiné
kroky ke zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a potažmo i na základních. Požádal
o písemnou odpověď na tyto dotazy.
Petr Tulpa
Odpověděl, že oficiální stanovisko Libereckého kraje v žádném usnesení není. Problematiku
na požádání předsedy školské komise přenesl na školský výbor. Jedná se o názorový spor.
Návrh je teprve v paragrafovém znění, které by se mělo všude projednat. Je to návrh krajů,
takže ne jen Libereckého kraje. Liberecký kraj se k tomu připojil spíše jen symbolicky,
protože na tom není tak zle z hlediska poměrů žáků na učilištích, středních odborných školách
a gymnáziích. Co se týče názoru, že to brání 10 % žáků ve středoškolském vzdělání, tak s tím
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nesouhlasí. Nyní je to tak, že kterýkoli dobrý student z učiliště, který se rozhodne jít
na střední školu, tak prostupnost má dvojí – pomaturitní studium nebo přestup na střední
odbornou školu, prostřednictvím rozhodnutí ředitele buď do 2. nebo do 3. ročníku, takže ten
proces zastavený není. Co se týče té studie o tom, zda ano nebo ne, tak pouze Praha
a Středočeský kraj s tím mají problém, ostatní kraje ne. Vychází se z toho, že se významně
snižuje úspěšnost maturantů u maturit, a to dramatickým způsobem z nějakých 95 % na 86–
88 %. Dále přijímací řízení neplní svoji funkci ale má pouze rozřazovací funkci, a může
se stát, že na nějakou ze středních škol bez jakýchkoli problémů přijde žák, který má 0 bodů
u přijímacího řízení, takže přijímací řízení určuje pouze pořadí, ale nehovoří o kvalitě.
O problematice, jestli toto score zlepší kvalitu, je možné polemizovat. Sám si myslí,
že samospásné není. V současné době nejsou podklady na posouzení této kvality, bude
se vycházet z výzkumů, které proběhnou na středních školách. Největším problémem je, že je
to celé nekoncepční řešení, ale je alespoň krátkodobé. Dnes chybí proces plošného testování
žáků základních škol, chybí proces při přestupu ze základních škol do středních škol,
komplexně chybí problém přestupu na vysoké školy a maturita nezaručuje možnost vstoupit
na vysoké školy bez jakýchkoli problémů. Souhlasí s tím, že to není jednoduché, ale je to
řešení toho, aby se zkvalitnil aspoň ten základní přístup na zejm. gymnázia a výstupem by
mělo být i to, že se ke studiu na těchto školách nedostanou žáci se čtyřkou nebo s přijímacím
řízením, kde získali 0 bodů. Na výboru na to nebyl jednoznačný názor, ale tam nešlo o
schvalování. Krajský návrh počítá s datem 1. 9. 2020, ale nedomnívá se, že to do té doby vše
v zákonech projde. Následně požádal, že pokud chce pan zastupitel Baxa písemnou odpověď,
tak ať i on zašle své otázky písemně, aby byly zodpovězeny všechny.
Mgr. Jan Korytář
Dotázal se pana hejtmana na to, že se v médiích zaznamenal, že pan státní zástupce Radim
Kadlček má podle vyjádření pana hejtmana usilovat o jeho osobní a ekonomickou likvidaci,
tak by ho zajímalo, na základě čeho to tvrdí. Druhá otázka se týkala toho, že sám několik let
poslouchal, že se pan hejtman těší na to, až bude soud a bude se moct obhájit, když ale začal
soud, tak pan hejtman řekl, že nebude odpovídat na dotazy státního zástupce.
Martin Půta
Poděkoval za dotazy a podotkl, že na ně odpovídat nebude. Domnívá se, že sem takové
otázky nepatří a konstatoval, že pan Korytář bude na příštím zasedání soudu také vypovídat
jako svědek, tak by neměl snižovat svou důvěryhodnost.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Vyjádřil se k tématu score při přijímacích zkouškách. Výbor si záměrně tuto problematiku
vyžádal, protože pro diskuze tohoto typu na zastupitelstvu není prostor. Vyzval kolegy,
že pokud chtějí k tomuto problému diskutovat, tak zasedání výboru jsou veřejná.
Martin Půta
Doplnil, že ani v Asociaci krajů není mezi hejtmany jednotný názor na „cut – off score“
a jeho využití a rozsah.
Mgr. Jan Korytář
Vyjádřil se, že zákon o krajích nespecifikuje, co patří a nepatří na jednání zastupitelstva. Člen
zastupitelstva má právo pokládat otázky a vedení kraje na ně samozřejmě nemusí odpovídat.
Dále zopakoval, že vyjádření pana hejtmana je v rozporu s jeho předešlými prohlášeními.
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Martin Půta
Reagoval, že u soudu vypovídal. Dále podotkl, že se pan Korytář prostřednictvím jím
založeného serveru vyjadřuje k věci víc než dost. Následně popřál všem zastupitelům krásné
svátky.

Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
--- XXXXX --Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje v 15.08 hodin.
1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2019 se bude konat dne 29. 1. 2019 od 14.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu

Ing. Radka Loučková Kotasová

Bc. Zuzana Kocumová

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

V Liberci 20. 12. 2018
Zapsala Bc. Martina Bambuszová
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