Zápis
z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 31. 1. 2017
Přítomno:

41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Mgr. Jan Farský, Bc. Martina Teplá, Mgr. Romana Žatecká,
Ing. Eva Burešová

Ověřovatelé zápisu:

Pavlína Nováková Hrabálková, Jiří Lőffelmann

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14,05 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Konstatoval, že je
přítomno 38 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Sdělil, že obdržel omluvu
od Mgr. Jana Farského, Bc. Martiny Teplé, Ing. Evy Burešové a Mgr. Romany Žatecké.
Martin Půta 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 průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných
zařízeních přímý přenos z webových stránek LK.
Oznámil zastupitelům, že si mohou vyzvednout pracovní notebook na odboru IT. Poděkoval
pracovníkům a vedoucímu IT odboru za odvedenou práci v souvislosti
s přípravou notebooků.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
Martin Půta sdělil k zápisu z 2./V zasedání ZK dne 20. 12. 2016, že ověřovateli ZK byly
Bc. Martina Teplá a Bc. Martina Sejkorová, DiS. Zeptal se obou ověřovatelek, zda zápis
ověřily a zda k němu mají nějaké připomínky. Připomínky nebyly, tímto byl zápis schválen.

2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřili Pavlína Nováková Hrabálková a Jiří Lőffelmann.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 1/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z 1. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
- Pavlínu Novákovou Hrabálkovou (KSČM)
- Jiřího Lőffelmanna (SLK)
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi obsazenou ve standardním složení.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 2/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda
-

Mgr. Roman Baran (ANO 2011)
MUDr. Jan Mečl (ČSSD)

-

Jan Dvořák (KSČM)
Ing. Petr Beitl (ODS)
PHDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK)

-

Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil volební komisi a poprosil Lenu Mlejnkovou (SLK) o zvolení náhradníka
za Ing. Burešovou.
 Lena Mlejnková nominovala sebe.
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Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 3/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Lena Mlejnková (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)
Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Sdělil, že zastupitelé obdrželi na stůl do desek tyto materiály:
- upravená příloha bodu č. 10 - Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje, Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu
č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
- bod číslo 37 - Mzdová problematika – úprava ceny dopravního výkonu
ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU) – upraveno
na základě mRK dne 31. 1. 2017

5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 20. 1. 2017 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu je umístěn návrh programu a materiály pro 1. jednání ZK dne 31. 1. 2017.
Dne 27. 1. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech:
 Bod č. 6 – proběhla úprava v usn č. 388/16/ZK - úkol je splněn
 Bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. prosince 2016 do 16. ledna
2017
 Bod č. 8 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 - zapojení vyšších
daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje
2017
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 Bod č. 9 - Informace o podmínkách pro poskytování dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v roce 2017 a návrh harmonogramu činností na zpracování
změn v poskytování Dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 –
aktualizace Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
 Bod č. 11 – Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování
neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje
a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 5
a stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru – byla doplněna příloha,
 Bod č. 23 - Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní
města České republiky – proběhly úpravy v důvodové zprávě
 Bod č. 37 - Mzdová problematika – úprava ceny dopravního výkonu
ve smlouvách na přechodné zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU) - bylo zasláno
emailem dne 25. 1. 2017
 PI - 43 f) - Žaloba Ministerstva vnitra ve věci stanov společností
 Bod č. 44 - Předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na akci „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu v obci
Dubá – Nový Bernštejn“
 Bod č. 45 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/17 - Rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění
zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace
k územnímu rozhodnutí (DUR)
 Body byly doplněny na základě projednání v RK dne 24. 1. 2017
Bod č. 12 - Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci – projednání v 15 hod.
Martin Půta v souladu se zákonem oznámil, že Zastupitelstvu Libereckého kraje byla
doručena písemná rezignace přísedící Krajského soudu Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci MUDr. Jitky Rozkovcové. Funkce přísedící jí tak zanikne dnem 1. února
2017“.
Hejtman oznámil, že předseda představenstev obou krajských nemocnic se z pracovních
důvodů nedostaví na 1. ZK, aby se představil (požadavek na jeho účast na ZK byl vznesen
na jednání předsedů klubů dne 26. 1. 2017). Předseda avizoval svou účast na jednání Výboru
zdravotnictví a na 2. ZK dne 28. 2. 2017.
Petr Tulpa požádal o stažení části bodu 40 – 2. Everesta, s.r.o., z důvodu neprojednání
ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
Jan Dvořák požádal o zařazení bodu Informace rady kraje k aktuální situaci
ve zdravotnictví Libereckého kraje, a to za bod 10. Požádal o hlasování o zařazení
do programu.
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Jaromír Dvořák uvedl, že bod není předložen v písemné podobě a doporučil jeho projednání
v bodě č. 46 náměty a připomínky.
Martin Půta nechal hlasovat o zařazení bodu pana Jana Dvořáka do programu za bod č. 10
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

10

PROTI:

14

ZDRŽEL SE:

15

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Hlasování o celém programu jednání vč. doplněného návrhu
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
ze 2./V zasedání Zastupitelstva kraje konaného dne
20. 12. 2016, určení zapisovatelky.

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za
od 6. prosince 2016 do 16. ledna 2017

8.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého
kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje
2017

Ing. Jitka Volfová

9.

Informace o podmínkách pro poskytování dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2017
a návrh harmonogramu činností na zpracování
změn v poskytování Dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje na rok 2018 – aktualizace Statutu
Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková
Kotasová

10.

Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, Programu
č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje resortu kanceláře
hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II

Martin Půta
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11.

Směrnice
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů
Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí
Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy
nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce
neuvolněného
člena
Zastupitelstva
Libereckého kraje ve znění novelizace č. 5
a stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti
s
výkonem
funkce
neuvolněných
členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru

Ing. Jitka Volfová

12.

Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci
projednání v 15:00 hodin

Martin Půta

13.

Majetkoprávní operace – darování: nemovitého
a movitého majetku v k.ú. Liberec (V-klub)

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace – darování: pozemku v k.ú.
Svor

Ing. Jitka Volfová

15.

Majetkoprávní operace
pozemků v k.ú. Frýdlant

nabytí:

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – neuplatnění předkupního
práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
k pozemku v k.ú. Bořkov

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace
č. 850/15/RK v bodě 2

Ing. Jitka Volfová

18.

Parkovací dům v areálu sídla Libereckého kraje

Marek Pieter

19.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/17 –
Kofinancování sociálních služeb v r. 2017
z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

20.

Smlouva o společném postupu při realizaci projektu
Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK
a ZZS LK v Turnově a závazek spolufinancování

MUDr. Přemysl Sobotka

21.

Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory kultura,
památková péče a cestovní ruch na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/17 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa Vinklátová

23.

Memorandum o spolupráci na národním produktu
Pískovcová skalní města České republiky

Ing. Květa Vinklátová

–

bezúplatné

-

revokace
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24.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/17 alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017,
navýšení výdajů v kapitole 934 08 - Lesnický fond,
odbor
životního
prostředí
a
zemědělství
a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického
fondu Libereckého kraje

Jiří Löffelmann

25.

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - změny
ve správní a dozorčí radě

Jiří Löffelmann

26.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
Obchodní akademie Česká Lípa“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

27.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

28.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

29.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

30.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
dílen Svojsíkova – Střední škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

31.

Projekt „Snížení energetické náročnosti levého
a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

32.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková
organizace“
–
závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy D –
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

34.

Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední školy
a Středního odborného učiliště v České Lípě,
pavilon B v ulici 28. října“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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35.

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Ing. Radka Loučková
Kotasová

36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.7 – Program
na podporu činností mateřských center

Ing. Radka Loučková
Kotasová

37.

Mzdová problematika – úprava ceny dopravního
výkonu ve smlouvách na přechodné zajištění
dopravní obslužnosti (JŘBU)

Marek Pieter

38.

Revokace části usnesení č. 247/16/ZK – odmítnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na realizaci projektu: Mezinárodní atletický
mítink „Jablonecká hala“, jehož předkladatelem je
Český svaz atletiky

Petr Tulpa

39.

Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald,
Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
(rozšíření doplňkové činnosti)

Petr Tulpa

40.

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové
kázně

Petr Tulpa

1.
2.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový
Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Everesta, s.r.o.

Staženo

41.

Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, Dodatek č. 10 k příkazní
smlouvě č. OLP/586/2013

Marek Pieter

42.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/17 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, navýšení příjmů kraje

Marek Pieter

43.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 12. 2016
do 10. 1. 2017

b)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Zoologickou
zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci
Stanovení základních náhrad za používání
silničních motorových vozidel a stravného včetně
stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování tuzemských cestovních
náhrad na rok 2017

c)
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d)

Postup při sestavování Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje pro období 2018 - 2020
Informace o kácení dřevin na pozemcích předaných
k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
„Žaloba Ministerstva vnitra ve věci stanov
společností“

Mgr. Pavel Svoboda

44.

Předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního
prostředí
na
akci
„Odstranění
nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu
v obci Dubá – Nový Bernštejn“

Jiří Löffelmann

45.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/17 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje na zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí
(DUR)

Jiří Löffelmann

46.

Náměty a připomínky

e)

f)

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Petr Tulpa

Martin Půta

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru - v materiálu nejsou formální nedostatky a pochybení a vzali
ho na vědomí.
 Výbor kontrolní po projednání vzal na vědomí předložená usnesení z ostatních výborů LK
a uložil předsedovi Výboru kontrolního, prostřednictvím ředitele KÚ, upozornit tajemníky
výborů ZLK na lepší označování odkazů projednávaných bodů v jednotlivých výborech,
na tyto body následně projednávané v ZK.
 Dále výbor po projednání uložil předsedovi, aby požádal na 1. ZK o odložení termínu
plnění usnesení úkolu č. 127/13/ZK z 31. 1. 2017 na 30. 6. 2017. Důvodem je, že termín
byl do 31. 1. 2017, značná část obsazení výboru se s problematikou teprve seznamuje,
protože jsou noví, a také nebyly ukončeny právní kroky v této věci započaté. Předsedovi
návrhové komise byl předán písemný pozměněný návrh.
Martin Půta
 Jako předkladatel si návrh osvojil. Tímto usnesením se čeká na rozhodnutí o výši
uplatněných sankcí ze strany FÚ.
9
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Hlasování o návrhu usnesení s doplněným usnesením:
USNESENÍ č. 4/17/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.: 127/13/ZK z 31. 1. 2017 na 30. 6. 2017, 284/13/ZK z
31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 122/14/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 279/14/ZK z 31. 12.
2016 na 30. 6. 2017, 383/14/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 62/15/ZK z 31. 12. 2016 na
30. 6. 2017, 215/15/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 446/15/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6.
2017, 499/15/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 524/15/ZK ad 2) z 31. 12. 2016 na 31. 3.
2017, 527/15/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 569/15/ZK ad 2) z 31. 12. 2016 na 31. 1.
2017, 18/16/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 42/16/ZK z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2017,
125/16/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 198/16/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017,
340/16/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017, 375/16/ZK ad 2) z 31. 12. 2016 na 31. 1. 2017,
522/16/ZK z 31. 12. 2016 na 30. 6. 2017,
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č.: 454/14/ZK, 322/15/ZK, 363/15/ZK, 395/15/ZK, 494/15/ZK,
495/15/ZK, 497/15/ZK, 498/15/ZK, 502/15/ZK, 544/15/ZK, 545/15/ZK, 546/15/ZK,
547/15/ZK, 549/15/ZK, 595/15/ZK, 596/15/ZK, 11/16/1ZK, 12/16/ZK, 14/16/ZK, 15/16/ZK,
16/16/ZK, 41/16/ZK,69/16/ZK, 70/16/ZK, 81/16/ZK, 123/16/ZK, 126/16/ZK, 128/16/ZK,
129/16/ZK, 133/16/ZK, 176/16/ZK, 199/16/ZK, 201/16/ZK, 202/16/ZK, 203/16/ZK,
206/16/ZK, 218/16/ZK, 249/16/ZK, 250/16/ZK, 251/16/ZK, 252/16/ZK, 267/16/ZK,
287/16/ZK, 329/16/ZK, 331/16/ZK, 332/16/ZK, 333/16/ZK, 334/16/ZK, 335/16/ZK,
336/16/ZK, 337/16/ZK, 338/16/ZK, 339/16/ZK, 388/16/ZK, 396/16/ZK, 409/16/ZK,
410/16/ZK, 413/16/ZK, 414/16/ZK, 415/16/ZK, 416/16/ZK, 417/16/ZK, 418/16/ZK,
448/16/ZK, 451/16/ZK, 453/16/ZK, 454/16/ZK, 457/16/ZK, 471/16/ZK, 479/16/ZK,
482/16/ZK, 485/16/ZK, 497/16/ZK, 502/16/ZK, 523/16/ZK, 525/16/ZK, 526/16/ZK,
527/16/ZK, 528/16/ZK, 529/16/ZK, 530/16/ZK, 531/16/ZK, 533/16/ZK, 535/16/ZK,
558/16/ZK, 43/V/16/ZK, 44/V/16/ZK, 45/V/16/ZK, 46/V/16/ZK, 48/V/16/ZK, 50/V/16/ZK,
51/V/16/ZK, 56/V/16/ZK, 71/V/16/ZK, 72/V/16/ZK, 82/V/16/ZK, 87/V/16/ZK, 92/V/16/ZK,
111/V/16/ZK, 113/V/16/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. prosince 2016 do 16. ledna 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
10

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017

==================================================================
USNESENÍ č. 5/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. prosince 2016 do 16. ledna 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. prosince 2016 do 16. ledna 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta
 Konstatoval, že se jedná o stejný postup jako v předchozím roce, kdy se zvýšené daňové
příjmy, které byly identifikovány finančním odborem na účtu kraje ke konci roku,
rozdělily hned na začátku roku, a to z důvodu, aby mohly být použity na investice
a na opravy krajského majetku. Tento postup se osvědčil.
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že klub ZpLK byl vyzván k připomínkám k záměru rozdělení vyšších daňových
příjmů - za tu možnost poděkoval. Z jejich dvou návrhů nebyl přijat ani jeden, ačkoliv
nebyly nijak rozsáhlé. Klub ZpLK navrhoval navýšení příspěvků na platy pracovníkům
v sociálních službách. Tyto platy patří dlouhodobě k nejnižším. Příspěvek na platy
existuje, ovšem týká se zákonných důvodů – zejména růstu minimální mzdy a snížení
počtu tarifních tříd. Zvýšení platů nad toto zákonné minimum by hodně znamenalo.
Druhým návrhem byl příspěvek ve výši 1% z přebytku, a to na investice pro Divadlo
F. X. Šaldy a Zoo Liberec. Organizace mají nadregionální význam, dlouhodobě se
potýkají s nedostatkem financí. SML zvedlo provozní příspěvek pro tyto dvě instituce, ale
na potřebné a dlouhodobě odkládané investice to nestačí.
Ing. Jitka Volfová
 Uvedla, že příspěvek v rámci rozdělení vyšších daňových příjmů do sociálních služeb
převyšuje požadavek, kterým by byla uspokojena výše platů na základě nařízení vlády
platné od 1. 7. 2017 o 4 mil. Kč. Od rezortu sociálních věcí byl požadavek ve výši
5,2 mil. Kč. Do sociálních služeb se investovalo 9 mil. Kč na platy a 1,5 mil Kč na
Jedličkův ústav. Rezort sociálních věci byl požádán o personální analýzu, aby se mohlo
vyhodnotit, kde je potřeba přidat nad rámec nařízení vlády, protože ne všude jsou platy
vyrovnané. Plošně přidat 1500 Kč by nebylo prospěšné a nenaplnil by se spravedlivý
přístup k jednotlivým zaměstnancům.
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Mgr. Pavel Svoboda
 Poté, co byla zpracována prvotní analýza, je zřejmé, že platy v organizacích u pracovníků
v sociálních službách nejsou stejné a ani srovnatelné. LK chce tuto věc řešit dvoufázově,
5,5 mil. Kč bude použito na navýšení platů dle nařízení vlády a ten zbytek se rozdělí
dle toho, jak personální analýza ukáže, kde jsou pracovníci podfinancováni. Nyní je
analýza za organizace, ale neumožnuje vidět disproporce platů detailně.
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru - výbor bod projednal a doporučil ho ke schválení
zastupitelstvu.
Mgr. Jan Korytář
 Přednesl pozměňovací návrh, kterým by se zmenšila položka velkoplošné opravy
havarijních úseků komunikací o částku 3,6 mil Kč. Zařadila by se tím také nová položka,
kterou klub ZpLK požadoval, a to příspěvek na Divadlo F. X. Šaldy ve výši 3,6 mil. Kč.
Dopad na rozpočet by byl nulový. Není možné posuzovat jen priority rezortu, názor
ZpLK by mohl být také reflektován. Požadavek je jen na 1% z rozpočtového přebytku,
klub by to považoval jako vstřícný krok od koalice. Rozpočet by se nezatížil,
na velkoplošné opravy komunikací je vyčleněno 116 mil. Kč. Předpokládá, že se všechny
zakázky budou soutěžit, dojde k poklesu předpokládaných cen o více než 3 % a ty by se
daly přesunout. Jde o věc s celokrajským významem.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Konstatoval, že v sociálních službách jsou platy blížící se minimální úrovni. Zůstávají zde
4 mil. Kč k dalšímu rozdělení, ale klub ZpLk navrhoval, aby k tomuto příspěvku přidalo
dalších 6 mil. Kč, aby to odpovídalo původnímu požadavku sociálního odboru. Jsou
to peníze, které by pomohly. Je rozumné se podívat na platové úrovně jednotlivých
institucí a dle toho ten příspěvek přizpůsobit.
Ing. Jitka Volfová
 Ve schváleném rozpočtu je položka platů již navýšena o 18 mil. Kč. Částka 14 mil. Kč
od rezortu nevycházela z nařízení vlády, ale byla paušálně spočítána na 1500 Kč
na osobu. Není potřeba navýšení v takové výši. Rezort může být v platových záležitostech
uspokojen i z částek ve schváleném rozpočtu a z daňových příjmů.
 Reagovala na pana Korytáře – financování Divadla F. X Šaldy a Zoo Liberec - LK se
nebrání otevření debaty se SML o dalším možném příspěvku na tyto organizace
v budoucnu.
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
 Sdělila, že tak jako u jiných rezortů byl i zde přehled priorit širší, ale nemohly být
uspokojeny všechny požadavky.
Marek Pieter
 Ohradil se k protinávrhu pana Korytáře, celoplošná oprava silnic je potřeba s ohledem
na podfinancování a stav silnic. Náprava se stále řeší a je to jedno z hlavních témat LK.
 V rámci rozpočtu je již teď pamatováno na podporu akcí v Liberci, např. divadlo
F. X. Šaldy a Zoo Liberec. Návrh je připraven svědomitě s ohledem na Programového
prohlášení koalice.
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Lena Mlejnková
 Doplnila, že předsedové klubů byli pozváni na jednání rady kraje. Sdělila, že bod byl
postaven tak, že LK rozděluje více prioritně do majetku kraje a do investic. Návrh, který
zazněl na přesun prostředků, se neshoduje s obsahem bodu - havarijní stavy. Nesouhlasí
s tím, aby to bylo pokládáno za žádost SML.
Mgr. Jan Korytář
 Sdělil, že zde vystupuje jako zastupitel LK, ne jako zástupce SML. Pokud vedení kraje
říká, aby se podílelo na tom, jak s penězi hospodařit, tak čekají alespoň minimální
vstřícný krok pro opozici.
 Okomentoval praxi v obdobných záležitostech zastupitelů v SML.
 Ocenil příspěvek na provoz Divadla F. X. Šaldy.
Martin Půta
 Upozornil, jak důležitá je částka 3,6 mil. Kč, která je pro ZpLK pouhým 1%, např.
pro Obce LK.
 V roce 2016 jako významný vstřícný krok LK vyměnil s Libercem centrum Sluníčko
za Větrník.
 Komentoval společné setkání, které proběhlo mezi Radou LK a Radou SML.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Výbor bod č. 8 projednal a přijal. Uvedl, že návrh odpovídá realitě.
Ing. Jitka Volfová
 Sdělila, že priority převyšovaly finanční prostředky, které mohly být použity. Priority
byly vyčísleny v částce 799 mil Kč, dvojnásobně převyšovaly možnosti LK.
 Není pravda, že LK neakceptoval požadavky ZpLK. V rámci rozdělení dalších finančních
prostředků na sociální věci byl navýšen příspěvek ve výši 10,5 mil. Kč.
Bc. Zuzana Kocumová
 Požádala o zaslání priorit jednotlivých rezortů.
 Okomentovala výměnu centra Sluníčka za Větrník - byla to dohoda, která vychází
z narovnání zřizovatelských funkcí a z toho, která organizace má jakou funkci. Větrník
plní spíše funkci pro městské děti.
Mgr. Jan Korytář
 Informoval o centru Sluníčko, že SML navýšilo příspěvek o dalších 10 mil. Kč na své
příspěvkové organizace, nikoliv o těch 20 mil. Kč, které se ušetřily tím, že si kraj převzal
jediné zařízení tohoto typu s celokrajským významem.
 V rozpočtu SML počítá v rozpočtu i s navýšením příspěvků na Krajskou vědeckou
knihovnu v Liberci.
 Přednesl písemný protinávrh ze strany ZpLK - snížit položku velkoplošné opravy
havarijních úseků komunikací a zároveň zanést novou položku příspěvek pro provoz
Divadla F. X. Šaldy, v částce 3,6 mil. Kč v obou případech.
Hlasování o protinávrhu ze strany ZpLK
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

5

PROTI:

26

ZDRŽEL SE:

13

10

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: nebyl přijat
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Hlasování o původním návrhu usnesení
USNESENÍ č. 6/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 366.460.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 v celkové výši 366.460.000 Kč, z toho:
1)

výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, v celkové výši 600.000 Kč, v tom:
a) Dětský domov, Česká Lípa - oprava střechy - pořízení PD včetně souvisejících
inženýrských činností ve výši 250.000 Kč,
b) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - rekonstrukce sociál. zařízení tělocvična Podhorská ul. - pořízení PD včetně souvisejících inženýrských činností
ve výši 50.000 Kč,
c) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec - oprava střechy na hlavní budově Masarykova ul. Liberec - pořízení PD
včetně souvisejících inženýrských činností ve výši 200.000 Kč,
d) Gymnázium a Střední odborná škola pedagog., Liberec - výměna oken na objektu
gymnázia - pořízení PD včetně souvisejících inženýrských činností ve výši 100.000
Kč,

2)

3)

výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, v celkové výši
26.000.000 Kč, v tom:
a) Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 – 2019 ve výši
16.000.000 Kč,
b) Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko ve výši 10.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 1.000.000 Kč, v tom:
a) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - obnova sgrafit Červený dům Česká
Lípa -II. etapa ve výši 300.000 Kč,
b) Krajská vědecká knihovna v Liberci - nákup tištěných a elektronických
dokumentů ve výši 700.000 Kč,

4)

5)
6)
7)

výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, „Projektová
dokumentace pro realizaci výstavby výjezdové základny ZZS LK v Turnově“
ve výši 1.500.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, v celkové
výši 10.500.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v celkové výši 4.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, provozní
příspěvek Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje ve výši 12.000.000 Kč,
14
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8)

9)

výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, v celkové výši 63.000.000
Kč, vtom:
a) Dopravní obslužnost autobusová - navýšení mezd řidičů dle nařízení vlády ve výši
60.000.000 Kč,
b) Výdaje na veřejnou zakázku - dopravní obslužnost v LK ve výši 3.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 748.000 Kč, v tom:
a) Propagace kultury LK ve výši 150.000 Kč,
b) Marketingová podpora ve výši 598.000 Kč,

10)
11)
12)
13)

14)

15)

výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
„Likvidace odpadů Dubá“ ve výši 2.687.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 09 – Působnosti, odbor zdravotnictví „Audit zdravotnických
zařízení“ ve výši 2.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, „Dotace jednotkám
požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra“ ve výši 1.500.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, „Podpora ojedinělých
projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti
Libereckého kraje“ ve výši 800.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 2.952.000 Kč, v tom:
a) regionální funkce knihoven ve výši 92.000 Kč,
b) Divadlo F. X. Šaldy - nákup hudebních nástrojů ve výši 230.000 Kč,
c) Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace ve výši 130.000 Kč,
d) Preciosa - Křišťálové údolí – studie ve výši 400.000 Kč,
e) Susanne Keller-Giger - vydání publikace o libereckém starostovi Carlu Kostkovi
ve výši 100.000 Kč,
f) podpora projektů obnov KP s celokrajským významem - Zámek Stvolínky –
obnova střešního pláště ve výši 1.000.000 Kč,
g) Město Dubá - obnova objektu Sušárna chmele v Dubé ve výši 1.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 7.856.000 Kč, v tom:
a) Likvidace odpadů Pěnčín - Železný Brod ve výši 756.000 Kč,
b) Analýza rizik - Jesenný ve výši 200.000 Kč,
c) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou
v dole Turów ve výši 6.900.000 Kč,

16)

17)

výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
151.897.000 Kč, v tom:
a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 116.897.000 Kč,
b) opravy silnic II. a III. tříd - spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 30.000.000
Kč,
c) Cyklostezky v LK ve výši 5.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
15
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majetku, v celkové výši 38.920.000 Kč, v tom:

18)
19)
20)

21)

22)

a) Dětský domov, Česká Lípa - oprava střechy ve výši 2.000.000 Kč,
b) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava kotelny Podhorská ul.
ve výši 2.850.000 Kč,
c) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - rekonstrukce sociál. zařízení tělocvična Podhorská ul. ve výši 550.000 Kč,
d) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - navýšení akce "Oprava
tělocvičny" ve výši 700.000 Kč,
e) Integrovaná střední škola, Semily, areál Pod Vartou - oprava střech budovy A, B,
C, F ve výši 2.400.000 Kč,
f) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec - oprava střechy na hlavní budově Masarykova ul. Liberec ve výši 7.900.000
Kč,
g) Gymnázium a Střední odborná škola pedagog., Liberec - výměna oken na objektu
gymnázia ve výši 8.000.000 Kč,
h) Domov Sluneční dvůr Jestřebí - rekonstrukce objektu v České Lípě ve výši
3.000.000 Kč,
i) DD Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového a evakuačního výtahu ve výši
500.000 Kč,
j) DD Sloup v Čechách - rekonstrukce stravovacího úseku ve výši 500.000 Kč,
k) Jedličkův ústav Liberec - sanace a podřezávka části budovy B ve výši 1.400.000
Kč,
l) Jedličkův ústav Liberec - rekonstrukce sociálního zázemí pro klienty a
zaměstnance budovy C ve výši 820.000 Kč,
m) Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Výměna oken v pavilonu „A“ a „B“ ve
výši 8.300.000 Kč,
výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, osobní
automobily ve výši 3.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 911 15 – Krajský úřad, platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje
včetně povinného pojistného ve výši 2.500.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, v celkové výši 12.000.000 Kč, v tom:
a) Program obnovy venkova ve výši 6.000.000 Kč,
b) Regionální inovační program ve výši 3.000.000 Kč,
c) Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 2.000.000
Kč,
d) Podpora místní agendy 21 ve výši 1.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, v celkové výši 5.500.000 Kč, v tom:
a) Program volnočasových aktivit ve výši 400.000 Kč,
b) Program Sport handicapovaných ve výši 100.000 Kč,
c) Program Sportovní akce ve výši 2.000.000 Kč,
d) Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech ve
výši 3.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy v celkové výši
16
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2.000.000 Kč, v tom:

23)

a) Podpora rozvoje cyklistické dopravy ve výši 1.200.000 Kč,
b) Podpora projektové činnosti ve výši 800.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 9.900.000 Kč, v tom:
a) Kulturní aktivity v LK ve výši 1.000.000 Kč,
b) Záchrana a obnova památek v LK ve výši 6.000.000 Kč,
c) Poznáváme kulturu ve výši 400.000 Kč,
d) Podpora cestovního ruchu ve výši 2.500.000 Kč,

24)

25)

výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 3.500.000 Kč, v tom:
a) Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 2.500.000 Kč,
b) Podpora včelařství ve výši 1.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví, v celkové výši
100.000 Kč, v tom:

a) Program Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany ve výši 50.000 Kč,
b) Program Podpora preventivních a léčebných projektů ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 28. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

35

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Informace o podmínkách pro poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje v roce 2017 a návrh harmonogramu činností na zpracování změn
v poskytování Dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 –
aktualizace Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke
 Přednesl stanovisko Výboru finančního – bod projednal a přijal doplňující usnesení,
ve kterém výbor říká, že připomínky ve statutu by měly podávat pouze FO a PO
s bydlištěm či sídlem provozovny na území LK. Připomínky nyní podávají příjemci
dotací, aniž by tedy splnili tyto podmínky.
Ing. Radka Loučková Kotasová
17

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017



Poděkovala za pochopení, žadatelé nemusí být jen z LK. Dává se jim možnost
připomínkovat pravidla.

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 7/17/ZK
Informace o podmínkách pro poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje
v roce 2017 a návrh harmonogramu činností na zpracování změn v poskytování Dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 – aktualizace Statutu Dotačního
fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) ponechání stávajících podmínek pro poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje stanovené Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 beze změn,
2) navržený postup připomínkování Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje a navržený
časový harmonogram jeho aktualizace pro rok 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit plnění
harmonogramu činností spojených s aktualizací Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (12) Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod a předal slovo předsedovi volební komise.
Ing. Dan Ramzer
 Provedl zastupitele projednáváním bodu č. 12.
Vladimír Potočný souhlasil s nominací a krátce se představil.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 8/17/ZK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty
pana
18
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přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. (10) Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 9/17/ZK
Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje
na činnost JPO II
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. podmínky a vyhlášení programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární
ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 14.006.787,52 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2. podmínky a vyhlášení programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární
ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 1.218.278,67 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
3. podmínky a vyhlášení programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO
II, oblast podpory č. 1 Požární ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 2.100.000,00 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit vyhlášení programů č. 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Libereckého kraje a č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO
II z oblasti podpory č. 1 Požární ochrana, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace.
Termín: 02. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

19

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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12. (11) Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování
neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva
Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy
nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 5 a stanovení náhrady
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva,
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 10/17/ZK
Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje
ve znění novelizace č. 5 a stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněných členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Směrnici Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů
komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace
č. 5,
rozhoduje
a) o výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Libereckého kraje za výkon funkce
člena zastupitelstva kraje, výkon funkce člena výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
a výkon funkce člena komise Rady Libereckého kraje s účinností od 1. 2. 2017,
v rozsahu Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 ve znění novelizace č. 5,
b) o výši peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů Zastupitelstva
Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva s účinností od 1. 2. 2017, v rozsahu Směrnice Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 1/2013 ve znění novelizace č. 5,
stanovuje
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva,
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 300 Kč
za účast na zasedání zastupitelstva a paušální částkou 200 Kč za účast na zasedání komise
rady nebo výboru zastupitelstva na rok 2017
a ukládá
Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat schválenou Směrnici Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 1/2013 ve znění novelizace č. 5.
20
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Termín: 03. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – darování: nemovitého a movitého majetku v k.ú. Liberec
(V-klub)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 11/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování: nemovitého a movitého majetku v k.ú. Liberec
(V-klub)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování p.p.č. 680 o výměře 247 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Liberec I-Staré Město, č.p. 36, obč. vyb., nacházejících se v k.ú. Liberec, obec Liberec,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně všech
součástí, příslušenství a vybavení (inventáře), statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám.
Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, cena obvyklá nemovitého majetku
dle znaleckého posudku č. 227-19/2016 ze dne 8. 4. 2016 činí 5.106.000 Kč (slovy: pět
milionů sto šest tisíc korun českých)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

14. Majetkoprávní operace – darování: pozemku v k.ú. Svor
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 12/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování: pozemku v k.ú. Svor
21

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 1785/2 o výměře 279 m2, nově označené jako p.p.č. 1785/6, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 764-221/2016
ze dne 12. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Svor, obec Svor, obci Svor, se sídlem Svor 195, 471
51 Svor, IČO 00261009, hodnota daru dle účetní evidence činí 5.580 Kč (slovy: pět tisíc pět
set osmdesát korun českých), jedná se o pozemek navazující na místní komunikaci
ve vlastnictví obce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Frýdlant
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 13/17/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí části p.p.č. 3097/3 o výměře 1733 m2, nově označená jako p.p.č.
3097/20, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, části p.p.č. 3097/3 o výměře 102 m2,
nově označená jako p.p.č. 3097/21, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 1986-1142/2008 ze dne 9. 6. 2008, a dále p.p.č.
3097/17 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba bez čp/če, jiná
stavba, LV 927, nacházejících se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, IČ 01312774, účetní hodnota pozemků
činí 4.868,16 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set šedesát osm korun českých, 16 hal),
b) svěření takto nabytých nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01
Frýdlant, IČ 00082554, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Majetkoprávní operace – neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch
Libereckého kraje k pozemku v k.ú. Bořkov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 14/17/ZK
Majetkoprávní operace – neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch
Libereckého kraje k pozemku v k.ú. Bořkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p.p.č. 1028
o výměře 47 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházející se v k.ú. Bořkov,
obec Slaná, evidované na listu vlastnictví číslo 368 u Katastrálního pracoviště Semily, jež je
ve vlastnictví SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slaná, se sídlem č.p. 94, 512 01 Slaná,
IČ 62013955, který chce tento pozemek prodat, Libereckému kraji zůstane předkupní právo
i nadále zachováno
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

17. Majetkoprávní operace - revokace usnesení č. 850/15/RK v bodě 2
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 15/17/ZK
Majetkoprávní operace - revokace usnesení č. 850/15/RK v bodě 2
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
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VÝSLEDEK: byl přijat
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usnesení č. 215/15/ZK v bodě 2. a), b) - koupě ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti
1/3 vůči p.p.č. 801/39 o výměře 37 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Stanový, v obci Zlatá Olešnice, evidované na listu vlastnictví č. 264
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
od
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 986 Kč (slovy: devět set osmdesát šest korun českých), jedná se o výkup
pozemku pod silnicí III. tř., za státem refundovanou cenu do výše 40 Kč/m2; prodávající
převedl svůj podíl na jiného vlastníka, což je důvodem zrušení uvedené majetkoprávní
operace.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Parkovací dům v areálu sídla Libereckého kraje
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod. Na základě požadavku jednoho ze zastupitelských klubů
bude z usnesení po projednání odstraněno slovo „a realizaci“. Další akt bude zařazen
do programu na jednom z dalších zastupitelstev.
Diskuze:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Sdělil, že parkování v centru města zhoršuje dopravu v jeho okolí. Parkovací místa budou
narůstat, i když se KÚ nachází v blízkosti hromadné dopravy. Dle jeho názoru by kraj měl
spíše tlačit na to, aby se využívalo hromadné dopravy a stávajících parkovacích míst.
 Zajímalo ho, zda existuje stanovisko ohledně připojení parkovacího domu s okolní
komunikací, jak je v projektu.
 Dále ho zajímalo, z jakého důvodu je zvolená tato forma veřejné zakázky.
Martin Půta
 Konstatoval, že k budovám, které tu stojí, jsou parkovací místa potřebná.
Marek Pieter
 Sdělil, že se diskutovala situace, že se budou řešit vícepráce jako ochranný mechanizmus.
Při tomto řízení bude jedna velká veřejná zakázka na všechny potřebné stupně projektové
dokumentace až po realizační a tendrovou se zadáváním stavebních prací. Může se dojít
ke zlevnění stavby. Dá se jít i otevřeným výběrovým řízením na projekční činnost
a následně na zhotovitele stavby. Nyní je nastaveno zadaní, kde je specifikace na funkci
a výkon objektu. V příloze materiálu jsou veškeré náležitosti k problematice. Požádal
pana Koudelku o prezentování posouzení realizace z pohledu výjezdu do Náchodské
ulice.
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku
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Konstatoval, že proběhla řada jednání s teplárnou ve věci případného konfliktu
mezi vedením horkovodu, který vede po straně parku. Ten se bude zapojovat
do energocentra LK. Vzájemně se dohodli, že do základu bude umístěn kanál, ve kterém
bude horkovod umístěn. Horizont provedení prací je v roce 2018. Cena parkovacího místa
nyní vychází na 376 tis. Kč.

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Klub ZpLK nezpochybňuje, že dobudování sítě záchytných parkovišť na okraji širšího
středu města je potřeba. Mají ale za to, že se to netýká okolí KÚ, kde je hned vedle jiný
parkovací dům a je to ve středu města. Plánovaný parkovací dům u nádraží dává větší
smysl, protože je blízko dálnice a na okraji centra. Podle materiálu je vypočteno,
že v okolí KÚ je potřeba 354 parkovacích míst, dnes jich tu je 190. Nový parkovací dům
má mít 220 míst. Citovaná norma pro výpočet platí pro nové budovy, ale toto je stávající
využití a rekonstrukce, uplatňovat zde nové normy není korektní. KÚ má nejlepší
dostupnost ze všech uzlů hromadné dopravy, dostupnost parkování v zelené zóně. Jejich
využití dle dat z roku 2015 je 57 % a dostupnost parkovacího domu Fórum. Pohodlné
parkování přivede do centra další dopravu a přispěje k dopravním problémům, není to
ani úsporné ani chytré řešení.
Martin Půta
 Uvedl, že opakovaně prověřil možnost parkování v OC Fórum. K materiálu je připojen
dokument, který vypovídá, že možnost dlouhodobého využívání zde není. Okolí KÚ je
potřeba kultivovat. Parkování se řešit musí, pokud se nechce zasahovat do zeleně kolem.
Přibývají i potřeby parkovacích míst kvůli vzniku nových agend úřadů.
 Pokud ZpLK představí jiné lepší řešení, může se tím LK zabývat.
 V současné době jsou potřeba parkovací místa v blízkosti kolem KÚ naopak rozšířit,
a to nejen pro úřad, ale i kvůli kulturním akcím konaným v okolí.
Ing. Tomáš Hocke
 Sdělil, že záměr parkovacího domu podporuje. Zajímal ho postup při záměru. Jde o to,
postavit parkovací dům nejlépe bez víceprací, a za co nejnižší cenu, aby zbyly peníze
na jiné věci. Vyzval pana Pietera, aby informoval o systému výběrového řízení, proč se
jde touto cestou.
Marek Pieter
 Do rady kraje a také Výboru finančnímu, pokud bude mít zájem, bude předkládáno
alternativní řešení dle zákona o zadávání veřejných zakázek podle jednotlivých postupů,
jaké to má klady a nevýhody a jaký může být případný dopad. Upřesnil, že ze stávajících
190 parkovacích míst odebrali pouze 20 míst podél příjezdové komunikace, a taky 20
míst před Evropským domem. Bude zde vybudována plocha se zelení.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Parkovací místa pro lidi, co si přijedou vyřizovat své záležitosti do města, jsou
např. nádraží nebo místa v okolí. Dále by lidé mohli využívat hromadnou dopravu.
Poukázal na využívání hromadné dopravy v okolních zemích a parkovacích domů kolem
nádraží. Navrhl náměstkovi dopravy investovat právě do parkovacích domů, např.
v blízkosti nádraží. Dalším příkladem je Krajský úřad Středočeského kraje.
Bc. Zuzana Kocumová
25

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017






Konstatovala, že také jednala s OC Fórum. 50 parkovacích míst by bylo možné
poskytnout pro KÚ. Jednalo by se o dobu, po kterou by se stavěl parkovací dům,
tzn. výpomoc.
Informovala, že parkovací dům u OC Fórum bude procházet rekonstrukcí a optimalizací
parkovacích míst.
Uvedla, že zápis z jednání s OC Fórum použitelný pro přípravu projektu, nemá.
Parkovaní v centru je problémem, je to komfort, který není trvale udržitelný. Koncentrace
všech uzlů dopravy do centra města není rozumná.

Martin Půta
 Uvedl, že stanovisko ze schůzky s OC Fórum a také, kdo se ho zúčastnil, je přílohou
materiálu.
 LK by byl raději, kdyby se nemusela stavět budova s tak velkou kapacitou, ale parkovací
místa jsou potřeba.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Klub ZpLK chápe, že je třeba budovat síť záchytných parkovacích míst na okraji širšího
centra Liberce, ale tento přístup nepovažuje za šťastný. LK by se měl zabývat tím, jak
funguje doprava v okolí KÚ, parkování je jen její součástí. Doprava v okolí se zhorší.
Martin Půta
 Sdělil, že na pracovním jednání SML zástupci města konstatovali, že tu kapacitu
parkovacích míst u budovy KÚ vítají, protože ji do systému, který se připravuje ve SML,
chtějí použít, protože tu je nedostatek parkovacích míst.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 S úředníky MML se také spojil a chápali to jako předložený fakt, když už tady
ta kapacita bude, tak ji zařadí do integrovaného systému. Dle jejich komentáře je kapacita
nyní kolem KÚ dostačující.
Mgr. Jaromír Dvořák
 Uvedl, že většinový názor je jiný než názor strany ZpLK. Poukázal také na potřeby
parkování pro lidi bydlící mimo Liberec, kteří dojíždí, a také sem jezdí úředníci z jiných
úřadů. Nyní není velká možnost parkování.
 Navrhl ukončení diskuze.
Hlasování o procedurálním ukončení diskuze s tím, že přihlášení jsou ještě pan Beitl, paní
Kocumová a pan Korytář.
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Petr Beitl
 Doporučil zastupitelům strany ZpLK, aby názory přednesli na projednávání územního
plánu Liberce.
Mgr. Jan Korytář
 Objevila se varianta, že OC Fórum bude rekonstruovat parkovací dům. Dále bude jednání
ohledně terminálu u autobusového nádraží, kde je plánovaná kapacita parkovacích míst.
Kdyby si dokázali více naslouchat a více spolu mluvit, tak jedním s možných řešení
26

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017

==================================================================
mohlo být to, že se parkovací dům u nádraží navýší o kapacitu, která by mohla být
alokována pro potřeby kraje.
Martin Půta
 Jednání k terminálu se řeší, ale bylo svoláno hlavně proto, že SML s LK nekomunikovalo.
LK objednává dopravu. Nabídku, že by se parkovalo u nádraží, bere na vědomí, poprosí
pana ředitele o vytvoření ankety pro zaměstnance KÚ, jak budou tuto variantu vítat.
Bc. Zuzana Kocumová
 Konstatovala, že OC Fórum má hodně obchodních vztahů. Kdyby se stejným způsobem
uzavřel nájemní vztah na 50 parkovacích míst. V současné době tam není používané patro
nad motokárovou dráhou, tam volná místa jsou. OC Fórum se nelíbí, že by se ta místa
využívala pouze pro čas, kdy si lidé jdou něco vyřídit na úřad.
 V horizontu 2 - 3 let by měl vzniknout parkovací dům u nádraží, bude se rekonstruovat
parkovací dům u OC Fórum a zde se bude stavět další parkovací dům u KÚ. ZpLK se
snaží najít optimální řešení, které bude udržitelné pro Liberec a nebude přivádět daleko
více aut do centra, které je již nyní zacpané.
 Vyjádřila se k počtům a délce příspěvků řídícího jednání.
Martin Půta
 Konstatoval, že opakovaně je zde tvrzeno, že je OC Fórum schopné poskytnout parkovací
místa, tak ať ZpLK připraví návrh. Nyní se vychází z oficiálního stanoviska, že se dá vyjít
vstříc jen s 50 parkovacími místy, ale jen na dobu výstavby parkovacího domu, nikoliv
dlouhodobě.
Hlasování o návrhu usnesení s vypuštěním slov „a realizace“
USNESENÍ č. 16/17/ZK
Parkovací dům v areálu sídla Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Studii potřeb parkovacích míst v areálu sídla Libereckého kraje, kterou vypracovala
projektová kancelář Nýdrle s.r.o., v září 2016,
schvaluje
na základě schváleného rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017, zahájení veškerých úkonů
potřebných pro přípravu investiční akce „Parkovací dům v areálu sídla Libereckého kraje“,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

35

PROTI:

4

ZDRŽEL SE:
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1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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19. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/17 – Kofinancování sociálních služeb
v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta
 Vznesl dotaz, kdy budou poskytovatelé mít na svých účtech k dispozici finance.
Mgr. Pavel Svoboda
 Odpověděl, že nelze poskytovat zálohy, k tomu existovalo předfinancování na konci roku
2016. Odbor se tomu bude věnovat se zvýšeným úsilím, aby byly smlouvy uzavřeny
a peníze byly vyplaceny do měsíce až měsíce a půl.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – bod výbor projednal a doporučil ho ke schválení
zastupitelstvu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 17/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/17 – Kofinancování sociálních služeb
v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/17, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na kofinancování sociálních služeb na rok 2017, které Liberecký kraj obdrží
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, čímž se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 368.460.000,- Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém
objemu 368.460.000,- Kč, z toho:
1. navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 Transfery, odboru
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 353.840.000,- Kč,
2.

navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 Transfery, odboru sociálních
věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 14.620.000,- Kč,
schvaluje
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na r. 2017,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
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sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v úhrnném objemu 201.717.000,- Kč, níže
uvedeným příjemcům na rok 2017 do výše:
Název

IČ

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh služby

Kofinancování
sociálních služeb
2017

ADVAITA, z. ú.

65635591

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

4142726

služby následné
péče

884 000 Kč

ADVAITA, z. ú.

65635591

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

6552817

odborné sociální
poradenství

720 000 Kč

ALVALÍDA, z.s.

44224711

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

5293571

denní stacionáře

2 500 000 Kč

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v
ČR, z.s. Klub Jablonec nad
Nisou

60253177

Budovatelů 3271/19,
Jablonec nad Nisou,
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

9452301

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

290 000 Kč

Bílý kruh bezpečí, z.s.

47607483

U Trojice 1042/2,
Praha 5 - Smíchov, 150
00 Praha 5

9015328

odborné sociální
poradenství

446 000 Kč

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Matoušova 406/20,
Liberec III-Jeřáb, 460
07 Liberec 7

3959325

raná péče

4 600 000 Kč

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Matoušova 406/20,
Liberec III-Jeřáb, 460
07 Liberec 7

4823957

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

2 060 000 Kč

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

26593980

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

1656576

odlehčovací služby

558 000 Kč

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

26593980

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

1840164

odborné sociální
poradenství

120 000 Kč

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

26593980

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

2164863

odlehčovací služby

287 000 Kč

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

26593980

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

2453453

tlumočnické služby

326 000 Kč

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

26593980

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

3852372

osobní asistence

1 668 000 Kč

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

26593980

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

4148036

odborné sociální
poradenství

81 000 Kč

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

26593980

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

5362299

odlehčovací služby

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

26593980

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

5451090

odborné sociální
poradenství

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

26593980

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

6806376

odlehčovací služby

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

26593980

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

7135154

osobní asistence

1 715 000 Kč

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

26593980

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

7559709

osobní asistence

3 993 000 Kč
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

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

9349276

osobní asistence

2 419 000 Kč

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

26593980

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

9725207

odborné sociální
poradenství

81 000 Kč

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

43256503

Emilie Floriánové
1736/8, Jablonec nad
Nisou, 466 01 Jablonec
nad Nisou 1

1947710

odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

43256503

Emilie Floriánové
1736/8, Jablonec nad
Nisou, 466 01 Jablonec
nad Nisou 1

8396068

pečovatelská služba

2 279 000 Kč

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

65100654

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

2480451

domovy pro seniory

311 000 Kč

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

65100654

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

6722018

pečovatelská služba

3 536 000 Kč

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

65100654

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

7665554

odlehčovací služby

431 000 Kč

COMPITUM, z.s.

26571129

Vysoká 4231/35,
Jablonec nad Nisou,
466 02 Jablonec nad
Nisou 2

6769479

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

868 000 Kč

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

4756138

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

527 000 Kč

Česká unie neslyšících

675547

518 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

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

5235056

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

816 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

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

5713240

terénní programy

1 632 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

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

6719009

odborné sociální
poradenství

175 000 Kč

Déčko Liberec z.s.

68455232

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

9813481

odborné sociální
poradenství

1 362 000 Kč

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

68247877

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

3790182

denní stacionáře

2 501 000 Kč

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

68247877

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

4349497

osobní asistence

648 000 Kč

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

68247877

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

5312119

týdenní stacionáře

2 066 000 Kč

856134

Na Olešce 433,
Podmoklice, 513 01
Semily

4297455

denní stacionáře

2 060 000 Kč

Diakonie Beránek z.s.

40233189

Konopná 776/8,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec 14

5231429

pečovatelská služba

2 174 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí

43464343

Komenského 616,
Vrchlabí, 543 01
Vrchlabí 1

8507871

osobní asistence

166 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

73633992

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

3428319

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

941 000 Kč

Dětské centrum Semily,
příspěvková organizace
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73633992

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

5741111

pečovatelská služba

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

73633992

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

7080749

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

473 000 Kč

DIAKONIE DUBÁ z.s.

26591511

Dlouhá 87/103, 471 41
Dubá

1372957

sociální rehabilitace

946 000 Kč

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022,
Předměstí, 412 01
Litoměřice 1

3632154

pečovatelská služba

564 000 Kč

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková
organizace

71167463

Nové Zákupy 500, 471
23 Zákupy

3001174

domovy pro seniory

3 383 000 Kč

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková
organizace

71167463

Nové Zákupy 500, 471
23 Zákupy

3555154

pečovatelská služba

236 000 Kč

Domov U Spasitele, středisko
Diakonie a misie Církve
československé husitské

73632791

Máchova 650, Frýdlant,
464 01 Frýdlant v
Čechách

3988103

domovy pro seniory

3 200 000 Kč

Dům penzion pro důchodce,
příspěvková organizace

60254050

Tyršova 1340, 468 51
Smržovka

1526260

pečovatelská služba

699 000 Kč

ELVA HELP z.s.

26586100

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

7890129

sociální rehabilitace

498 000 Kč

Farní charita Česká Lípa

70226148

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

1297986

azylové domy

Farní charita Česká Lípa

70226148

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

2925974

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

964 000 Kč

Farní charita Česká Lípa

70226148

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

6790491

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

953 000 Kč

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

3596108

podpora
samostatného
bydlení

1 649 000 Kč

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

3865693

chráněné bydlení

1 775 000 Kč

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

5563434

sociálně
terapeutické dílny

1 591 000 Kč

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

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

8208204

sociální rehabilitace

FOKUS Semily, z.s.

22871080

Nad Školami 480, 513
01 Semily

6265472

sociálně
terapeutické dílny

1 193 000 Kč

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415, Turnov,
511 01 Turnov 1

4661168

sociálně
terapeutické dílny

915 000 Kč

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415, Turnov,
511 01 Turnov 1

7471836

podpora
samostatného
bydlení

791 000 Kč

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415, Turnov,
511 01 Turnov 1

9314906

centra denních
služeb

667 000 Kč

Foreigners z.s.

28558073

Moskevská 27/14,
Liberec IV-Perštýn, 460
01 Liberec 1

5635924

sociální rehabilitace

649 000 Kč

Foreigners z.s.

28558073

Moskevská 27/14,
Liberec IV-Perštýn, 460
01 Liberec 1

8874865

odborné sociální
poradenství

743 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou
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Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Horská 1219, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460
14 Liberec 14

4343228

odlehčovací služby

5 565 000 Kč

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Horská 1219, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460
14 Liberec 14

9543067

odborné sociální
poradenství

1 530 000 Kč

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, Mimoň I,
471 24 Mimoň

1457407

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

879 000 Kč

LAMPA, z. s.

22889159

7555345

terénní programy

363 000 Kč

Laxus z. ú.

62695487

2073130

odborné sociální
poradenství

457 000 Kč

Lucie Brožková

75100967

5957695

pečovatelská služba

277 000 Kč

MAJÁK o.p.s.

25405276

Konopná 776/8,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec 14

6714275

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

217 000 Kč

MAJÁK o.p.s.

25405276

Konopná 776/8,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec 14

6899978

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

273 000 Kč

MAJÁK o.p.s.

25405276

Konopná 776/8,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec 14

8975100

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

280 000 Kč

MAREVA z.s.

1679198

Na Pískovně 657/24,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec 14

7734736

pečovatelská služba

489 000 Kč

Husova 89, Mimoň I,
471 24 Mimoň
Sadová 2107,
Nymburk, 288 02
Nymburk 2

Mateřská škola a Základní
škola Sluníčko, Turnov,
Kosmonautů 1641,
příspěvková organizace

71173854

Kosmonautů 1641,
Turnov, 511 01 Turnov
1

5285192

osobní asistence

997 000 Kč

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

25405080

Generála Svobody
83/47, Liberec XIIINové Pavlovice, 460 01
Liberec 1

4873800

osobní asistence

1 898 000 Kč

MĚSTO CVIKOV

260410

Náměstí Osvobození
63, Cvikov I, 471 54
Cvikov

2700736

pečovatelská služba

468 000 Kč

Město Desná

262307

Krkonošská 318, Desná
II, 468 61 Desná v
Jizer. Horách

8598927

pečovatelská služba

306 000 Kč

Město Frýdlant

262781

nám. T. G. Masaryka
37, Frýdlant, 464 01
Frýdlant v Čechách

2088349

pečovatelská služba

943 000 Kč

Město Hodkovice nad
Mohelkou

262820

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

3886672

pečovatelská služba

1 179 000 Kč

Město Chrastava

262871

7777619

pečovatelská služba

516 000 Kč

Město Jablonné v Podještědí

260576

2838544

pečovatelská služba

668 000 Kč

Město Jilemnice

275808

Masarykovo náměstí
82, 514 01 Jilemnice

2084701

pečovatelská služba

853 000 Kč

Město Kamenický Šenov

260622

Osvobození 470, 471
14 Kamenický Šenov

1129034

pečovatelská služba

660 000 Kč

Město Lomnice nad Popelkou

275905

Husovo náměstí 6, 512
51 Lomnice nad
Popelkou

8460985

pečovatelská služba

896 000 Kč

Město Nové Město pod
Smrkem

263036

Palackého 280, 463 65
Nové Město pod
Smrkem

8227630

pečovatelská služba

251 000 Kč

náměstí 1. máje 1, 463
31 Chrastava,
náměstí Míru 22, 471
25 Jablonné v
Podještědí
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MĚSTO RASPENAVA

263141

Fučíkova 421,
Raspenava, 464 01
Frýdlant v Čechách

2587147

pečovatelská služba

176 000 Kč

Město Rychnov u Jablonce
nad Nisou

262552

Husova 490, Rychnov u
Jablonce nad Nisou,
468 02 Rychnov u
Jablonce n.Nis.

2552651

pečovatelská služba

503 000 Kč

Město Stráž pod Ralskem

260967

Revoluční 164, 471 27
Stráž pod Ralskem

2574699

pečovatelská služba

525 000 Kč

Město Velké Hamry

262595

Velké Hamry 362, 468
45 Velké Hamry

7207666

pečovatelská služba

100 000 Kč

Město Železný Brod

262633

2928724

pečovatelská služba

895 000 Kč

1220799

domy na půl cesty

1 045 000 Kč

1 131 000 Kč

náměstí 3. května 1,
468 22 Železný Brod
Petra Jilemnického
1929/9, Most, 434 01
Most 1

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, Most, 434 01
Most 1

1229581

kontaktní centra

Most k naději, z. s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, Most, 434 01
Most 1

3775974

terénní programy

668 000 Kč

Most k naději, z. s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, Most, 434 01
Most 1

3801846

kontaktní centra

712 000 Kč

Most k naději, z. s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, Most, 434 01
Most 1

8306216

terénní programy

1 712 000 Kč

1 081 000 Kč

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

1020591

nízkoprahová denní
centra

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

1303151

noclehárny

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

1420566

terénní programy

1 200 000 Kč

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

1775589

terénní programy

1 115 000 Kč

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

2481915

nízkoprahová denní
centra

1 428 000 Kč

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

3822869

noclehárny

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

5918012

azylové domy

NADĚJE

570931

K Brance 11/19e, Praha
13 - Stodůlky, 155 00
Praha 515

9860755

terénní programy

Široká 304/68, Liberec
III-Jeřáb, 460 07
Liberec 7

6224406

azylové domy

3702507

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče

337 000 Kč

283 000 Kč

480 000 Kč

Návrat, o.p.s.

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

Nemocnice následné péče
Lomnice nad Popelkou

27323773

829838

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

854875

Komenského 440, 512
51 Lomnice nad
Popelkou

3682159

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

26636328

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

5063729

terénní programy

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

26636328

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

6374958

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

33

811 000 Kč

663 000 Kč

1 740 000 Kč

400 000 Kč

2 120 000 Kč

1 511 000 Kč
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Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

26636328

Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s.

26636328

Obec Horní Branná

275735

OBEC HORNÍ POLICE

524662

Obec Karlovice

275824

Obec Mírová pod Kozákovem

275913

Obec Poniklá

276006

Obec Příšovice

263125

Oblačná 450/1, Liberec
V-Kristiánov, 460 05
Liberec 5
Oblačná 450/1, Liberec
V-Kristiánov, 460 05
Liberec 5
Horní Branná 262, 512
36 Horní Branná
nám. Odboje 12, 471
06 Horní Police
Karlovice 12, 511 01
Turnov 1
Chutnovka 36, Mírová
pod Kozákovem, 511
01 Turnov 1
Poniklá 65, 512 42
Poniklá
Příšovice 60, 463 46
Příšovice
Uhlířská 424/7, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

8054292

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

489 000 Kč

8791447

odborné sociální
poradenství

427 000 Kč

7177985

pečovatelská služba

400 000 Kč

1853485

pečovatelská služba

132 000 Kč

3415850

pečovatelská služba

258 000 Kč

3005927

pečovatelská služba

141 000 Kč

3977219

pečovatelská služba

215 000 Kč

7923702

pečovatelská služba

79 000 Kč

3146268

azylové domy

1 500 000 Kč

Oblastní charita Liberec

26520699

Oblastní charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

6940940

domovy pro seniory

2 039 000 Kč

Oblastní charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

9958898

azylové domy

1 537 000 Kč

Oblastní charita Most

70828920

Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1

1807508

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

936 000 Kč

Oblastní charita Most

70828920

Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1

5070480

odborné sociální
poradenství

112 000 Kč

Oblastní charita Most

70828920

Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1

8501960

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

734 000 Kč

Oblastní charita Most

70828920

Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1

8696715

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

881 000 Kč

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

Ústecká 318, 403 23
Velké Březno

2572767

domovy se
zvláštním režimem

2 868 000 Kč

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

6967411

domovy pro seniory

2 493 000 Kč

Pečovatelská služba Český
Dub, příspěvková organizace

72744723

6191395

pečovatelská služba

1 179 000 Kč

Pečovatelská služba Hrádek
nad Nisou

71177248

Žitavská 670, 463 34
Hrádek nad Nisou

5475959

pečovatelská služba

917 000 Kč

Reva o. p. s.

25447726

Svatoplukova 352/2,
Liberec IV-Perštýn, 460
01 Liberec 1

2049573

osobní asistence

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387, 473
01 Nový Bor

2930990

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

931 000 Kč

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387, 473
01 Nový Bor

4141507

sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

827 000 Kč

Rodina24 z. ú.

22829903

Nerudova 3113/17,
Jablonec nad Nisou,
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

5391602

domovy se
zvláštním režimem

2 784 000 Kč

Ústecká 318, 403 23
Velké Březno
V Parku 190, Český
Dub IV, 463 43 Český
Dub

34

6 680 000 Kč
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6407777

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

Rodina24 z. ú.

22829903

Nerudova 3113/17,
Jablonec nad Nisou,
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

Rodina24 z. ú.

22829903

Nerudova 3113/17,
Jablonec nad Nisou,
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

8419868

osobní asistence

5 147 000 Kč

Romodrom o.p.s.

26537036

Rybná 716/24, Praha 1
- Staré Město, 110 00
Praha 1

1161877

terénní programy

1 535 000 Kč

Ruprechtický farní spolek

27016781

Divoká 1186, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460
14 Liberec 14

9603734

denní stacionáře

1 625 000 Kč

Rytmus Liberec, o.p.s.

27322793

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

2527518

sociální rehabilitace

2 452 000 Kč

SANREPO, o.p.s.

22796932

Klášterní 39, 471 25
Jablonné v Podještědí

6877163

nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

979 000 Kč

25049313

nám. Dr. E. Beneše
559/28, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec
1

7455227

sociální rehabilitace

156 000 Kč

2107538

Školní 2213, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa
1

9072226

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

324 000 Kč

SAREMA LIBEREC, s.r.o.

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

289 000 Kč

SeniA z.s.

27010031

Dlouhá 1376/25a,
Jablonec nad Nisou,
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

5792926

centra denních
služeb

590 000 Kč

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek

26671468

Brigádnická 2260,
Turnov, 511 01 Turnov
1

5091362

centra denních
služeb

770 000 Kč

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek

26671468

Brigádnická 2260,
Turnov, 511 01 Turnov
1

9321887

odlehčovací služby

57 000 Kč

Snílek, o.p.s.

26640007

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

3802797

domy na půl cesty

225 000 Kč

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková organizace

72745339

Školní 2213, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa
1

1410170

pečovatelská služba

2 405 000 Kč

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková organizace

72745339

Školní 2213, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa
1

6732891

azylové domy

2 000 000 Kč

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková organizace

72745339

Školní 2213, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa
1

8170444

azylové domy

280 000 Kč

Sociální služby města České
Lípy, příspěvková organizace

72745339

Školní 2213, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa
1

8788790

domovy pro seniory

Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace

48282910

Panská 199, 472 01
Doksy

2854766

denní stacionáře

Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace

48282910

Panská 199, 472 01
Doksy

4493554

pečovatelská služba

457 000 Kč

Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace

48282910

Panská 199, 472 01
Doksy

8609487

domovy pro seniory

2 750 000 Kč

Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

48282901

Pražská 273, Mimoň I,
471 24 Mimoň

3625295

domovy pro seniory

4 100 000 Kč

Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

48282901

Pražská 273, Mimoň I,
471 24 Mimoň

6836867

pečovatelská služba

1 079 000 Kč
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1 700 000 Kč

70 000 Kč
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Sociální služby města Nový
Bor, příspěvková organizace

75143861

B. Egermanna 950, 473
01 Nový Bor

1280179

denní stacionáře

100 000 Kč

Sociální služby města Nový
Bor, příspěvková organizace

75143861

B. Egermanna 950, 473
01 Nový Bor

7901485

pečovatelská služba

756 000 Kč

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

2308616

domovy se
zvláštním režimem

4 632 000 Kč

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

2446668

odlehčovací služby

91 000 Kč

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

3732526

domovy pro seniory

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

3877954

denní stacionáře

438 000 Kč

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

854930

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

3949768

pečovatelská služba

698 000 Kč

241 000 Kč

3 095 000 Kč

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

5968921

odlehčovací služby

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7143232

osobní asistence

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá,
295 01 Mnichovo
Hradiště

7253089

pečovatelská služba

384 000 Kč

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Lužická 920/7, Liberec
I-Staré Město, 460 01
Liberec 1

4353078

podpora
samostatného
bydlení

765 000 Kč

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Lužická 920/7, Liberec
I-Staré Město, 460 01
Liberec 1

5227172

chráněné bydlení

4 877 000 Kč

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

Lužická 920/7, Liberec
I-Staré Město, 460 01
Liberec 1

6650186

sociálně
terapeutické dílny

1 073 000 Kč

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

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

2877860

průvodcovské a
předčitatelské
služby

138 000 Kč

25475894

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

2954592

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

224 000 Kč

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

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

4539083

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

678 000 Kč

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

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

5293407

průvodcovské a
předčitatelské
služby

122 000 Kč

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

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

6756200

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

204 000 Kč

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

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

8340162

sociální rehabilitace

102 000 Kč

25475894

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

8587646

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

114 000 Kč

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

36

1 305 000 Kč
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3781224

Horní Rokytnice 590,
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1

5773192

pečovatelská služba

Zdravotně sociální služby
Turnov

854883

28. října 812, Turnov,
511 01 Turnov 1

3368051

odlehčovací služby

Zdravotně sociální služby
Turnov

854883

28. října 812, Turnov,
511 01 Turnov 1

4234054

domovy pro seniory

2 048 000 Kč

Zdravotně sociální služby
Turnov

854883

28. října 812, Turnov,
511 01 Turnov 1

8719331

pečovatelská služba

2 850 000 Kč

Zdravotně sociální služby
Turnov

854883

28. října 812, Turnov,
511 01 Turnov 1

9274680

domovy se
zvláštním režimem

2 150 000 Kč

Zdravotně sociální služby
Turnov

854883

28. října 812, Turnov,
511 01 Turnov 1

9313088

centra denních
služeb

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Počet služeb

175

1 292 000 Kč

359 000 Kč

350 000 Kč

Celkem

201 717 000 Kč

a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 2/17
v Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb, z důvodu vyřazení sociální
služby pro nesoulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého
kraje 2014-2017, resp. s Akčním plánem na rok 2017 a se Základní sítí sociálních služeb
Libereckého kraje na rok 2017 níže uvedenému žadateli na danou sociální službu:

Název

Česká unie
neslyšících

IČ

Registrační
číslo služby

Sídlo

675547

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

4358523

Druh služby

tlumočnické
služby

Kofinancování
sociálních služeb
2017

0 Kč

Důvod

Sociální služba
není zařazena v
Základní síti soc.
sl. na r. 2017

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 03. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na r. 2017 s podpořenými subjekty.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

37

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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20. Smlouva o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového
centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově a závazek spolufinancování
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
MUDr. Jan Mečl
 Přednesl stanovisko výboru - tento bod byl podpořen a doporučen ke schválení
zastupitelstvu.
Bc. Zuzana Kocumová
 Vznesla dotaz k projektu, který je velmi finančně náročný, a dlouhodobě se hovoří o tom,
že Liberecký kraj je jediný, kde ZZS nemá svoje sídlo. ZZS je rozprostřena do několika
výjezdových stanovišť a jejím sídlem je jedna stará budova v centru, v současné době
operační středisko, které je nově zrekonstruované v areálu KNL, a.s.. Za tuto částku by se
jednotné sídlo ZZS dalo vybudovat včetně potřebných náležitostí. Zeptala se, zda se
uvažuje o jednotném sídle ZZS.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Uvedl, že se pracuje na všech možných výjezdových základnách v kraji. Nyní se řeší
Turnov. Cena, která se zdá vysoká, je cena odhadnutá, po projektu bude snížená.
Poděkoval Městu Turnov za to, jak se k věci postavilo.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 18/17/ZK
Smlouva o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra
pro HZS LK a ZZS LK v Turnově a závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) smlouvu OLP/5427/2016 o společném postupu při realizaci projektu „Integrovaného
výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ mezi Libereckým krajem,
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, IČ 46744991 a ČR-Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje, IČ 70888744,
2) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Integrovaného výjezdového
centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ Libereckým krajem do výše 36.100.000,- Kč,
z toho max. 1,6 mil. Kč na 1/2 kupní ceny pozemku p.p.č. 851/1, výměra 10.572m2,
v k.ú. Daliměřice, max. 1,5 mil. Kč na projektovou dokumentaci a max. 33 mil. Kč na
stavbu objektu
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit další
postup.
Termín: 28. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

38

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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Hejtman vyhlásil přestávku od 16:05 do 16:20 hodin.
21. Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory
kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod a uvedla změny – v programu 7.1 – maximální výše dotace
se zvyšuje ze 40 000 Kč na 50 000 Kč. Dále v bodu n) podmínky vyúčtování se mění
2. odstavec násl. – v souladu s bodem 6.15. Statutu dotačního fondu LK je příjemce
dotace povinen předložit závěrečné vyúčtování podpořeného projektu do 50 kal. dnů
po ukončení jeho realizace, nejpozději však do termínu uvedeného v uzavřené
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, všechny projekty musí být vyúčtovány
nejpozději do 1. 12. 2017.
Diskuze:
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – body č. 21, 22 a 23 výbor projednal a doporučuje
je ke schválení zastupitelstvu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 19/17/ZK
Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory
kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2017 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k
rozdělení ve výši 2.000.000 Kč;
2. podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2017 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 10.000.000 Kč;
3.

podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2017 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.3 Stavebně historický průzkum
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
300.000 Kč;
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.1, 7.2
a 7.3 k předkládání žádostí o dotace na rok 2017.
Termín: 03. 02. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

31

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 5

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 20/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/17, kterým se
a) navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 250.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 926 07 - Dotační fond, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, program 7.5 Poznáváme kulturu, o částku 250.000 Kč,
c) upravují specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši
46.728 Kč;

1.

Účast na programu
„Kraj od kraje /
Velikonoce tu i tam“
v Severočeském
muzeu v Liberci a na
tvůrčí dílně
„Bylinková mýdla“

Základní škola
Železný Brod,
Pelechovská 800,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Sídlo

IČ

Pelechovsk 7069498 Účast na
á 800, 468 2
kulturně22 Železný
vzdělávacím
Brod
programu,
hodiny/žáci,
3/32

40

70,00

7.600

De minimis

Příjemce/
forma

Dotace
v maximální výši
(Kč)
Termín realizace projektu

Název
čís
projektu/účel
.
projektu

Rozhodujíc
í závazné
výstupy
projektu
Název
parametru
/jednotka/
hodnota

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, a to z programu 7.5 Poznáváme kulturu v úhrnném objemu 46.728 Kč níže uvedeným
příjemcům:

15.3.2017 NE
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v Muzeu Českého
ráje v Turnově /
Seznámení žáků 2. a
3. třídy s dalšími
muzei a galeriemi
Libereckého kraje i
tvořivou formou.
2.

Za kulturou do
Liberce / Za
kulturou do Liberce
je projekt, jehož
cílem je poznání
regionální kultury.
Žáci 1. stupně ZŠ
Okna se vydají do
Liberce, kde navštíví
Oblastní galerii a
rozšíří si své znalosti
v oblasti výtvarného
umění a historie.

Základní škola a
mateřská škola
Okna, okres Česká
Lípa, příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Okna 3,
471 62
Okna

7274235 Žák/osoba/60,
6
asistent
pedagoga/osoba
/2,
pedagog/osoba/
6

69,57

8.000

1.1.2017- NE
30.6.2017

3.

Velikonoční zvyky a
tradice –
Velikonoční dílna
v Muzeu Turnov /
Podpora zájmu dětí
o regionální kulturu
a kulturně
vzdělávací aktivity.

Základní škola,
Liberec, Křížanská
80, příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Křížanská 7274179 Účastníci/osoba
80, 460 10 1
/30
Liberec

69,23

5.400

1.4.2017- NE
30.4.2017

4.

Cesta kamene a
výroba šperku
granátové srdce /
Cílem projektu je
upevňovat u žáků
školy vztah ke
kulturním hodnotám,
seznamovat je s
různými řemeslnými
technikami a jejich
tradicí v regionu.
Naší snahou je
posilovat u žáků
pozitivní vztah k
regionu, ve kterém
žijí, k jeho
kulturnímu
bohatství.

Základní škola a
Mírová 81, 4828254 Doprava
Mateřská škola,
471 24
5
žáci/počet/30
Mírová 81, Mimoň, Mimoň
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

70,00

4.200

1.9.2016- NE
30.6.2017

5.

III. Cesta kamene Interaktivní zábavně
poučná stezka /
Podpora zájmu dětí
o regionální kulturu
a kulturně
vzdělávací aktivity.

Základní škola,
Křížanská 7274179 Účastníci/osoba
Liberec, Křížanská 80, 460 10 1
/30
80, příspěvková
Liberec
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

69,92

6.670

4.11.2016- NE
5.11.2016

6.

Budeme cestovat za
kulturou / Návštěvou
výukových programů
a doprovodných
programů ke
krátkodobým
výstavám chceme u
žáků vzbudit zájem o
kulturu, kulturní
dědictví a řemeslnou
výrobu.

Základní škola a
Kuřívody 7274260 Návštěva
mateřská škola
700, 471 24 7
kulturní
Tomáše Ježka
Ralsko
akce/účastníci/4
Ralsko - Kuřívody,
0, návštěva
příspěvková
kulturní
organizace /
akce/účastníci/4
příspěvkové
0,
organizace ostatní

65,00

6.500

1.3.2017- NE
30.6.2017

7.

Účast na programu

Základní škola

70,00

4.298

1.12.2016- NE

Nám. Dr.

7274364 Žáci/počet/38
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8.

Severočeského
muzea v Liberci - Po
stopách starých
řemesel / Účelem
projektu je seznámit
žáky s některými
řemesly, která
nejsou tolik typická
pro naše městečko a
okolí a rozšířit tímto
způsobem náš školní
projekt věnovaný
řemeslům a
povoláním obsahově
i územně.

Vysoké nad Jizerou,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

K. Kramáře 6
124, 512 11
Vysoké nad
Jizerou

31.3.2017

Účast na programu
Muzea Českého ráje
v Turnově - Dílna z
kapsy VII.
Bylinková mýdla /
Účelem projektu je
seznámit žáky s
ruční výrobou mýdel
a zároveň jim
umožnit seznámit s
se samotným
Muzeem Českého
ráje. Tato aktivita
také rozšíří náš
letošní školní projekt
věnovaný řemeslům
a povoláním.

Základní škola
Vysoké nad Jizerou,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Nám. Dr. 7274364 Žáci/počet/38
K. Kramáře 6
124, 512 11
Vysoké nad
Jizerou

70,00

4.060

15.11.201 NE
630.4.2017

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.5
Poznáváme kulturu
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
2.

3.

Termín: 20. 02. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2017,
Termín: 28. 02. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence
rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 364/2016.
Termín: 31. 03. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

42

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat
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23. Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní města České
republiky
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 21/17/ZK
Memorandum o spolupráci na národním produktu Pískovcová skalní města České
republiky
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v České
republice“ mezi Libereckým krajem a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3, IČ: 70889546, a Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156
a ukládá
Ing. Květe Vinklátové, člence rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Memorandum o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města
v České republice“ k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/17 - alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů
v kapitole 934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství
a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Michal Kříž
 Nahlásil střet zájmu.
Jiří Lőffelmann
 Nahlásil střet zájmu.
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – bod byl projednán a doporučen ke schválení zastupitelstvu.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 22/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/17 - alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitole
934 08 - Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/17, kterým se:
a) navyšují finanční zdroje kraje na rok 2017 prostřednictvím financování – změnou
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
6.122.208,07 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí
a zemědělství o celkovou částku 6.122.208,07 Kč, z toho:
1) nespecifikovaná rezerva v Programu podpora zmírnění následků sucha v lesích
se navyšuje o částku 2.058.766,00 Kč,
2) navyšují/zavádí nové specifické ukazatele v Programu pro poskytování dotací
na hospodaření v lesích o částku 4.063.442,07 Kč,
3) nespecifikovaná rezerva v Programu pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
o částku 98,07 Kč,
rozhoduje
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu
Libereckého kraje v úhrnném objemu 4.063.344,00 Kč níže uvedeným příjemcům
na projekt/aktivitu do výše:
Název žadatele

IČ/datum
narození

1

Obec Bezděz

00673382

2

Město Zákupy

00261114

3

Miroslav Lhota

14805821/
26.3.1960

4

Obec Brniště

00260401

5

Obec Okna

00673412

6

Město Semily

00276111

7

Obec Mařenice

00260738

Bezděz 102, Bezděz,
472 01
Borská 5, Zákupy,
471 23
Pilínkovská 94,
Liberec XXIII Doubí, 463 12
Brniště 102, Brniště,
471 29
Okna 40, Okna,
471 62
Husova 82, Semily,
513 01
Mařenice 26,
Mařenice, 471 56

8

Městské lesy
Doksy, s.r.o.

25432851

Valdštejnská 258,
Doksy, 472 01

Č.

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

9
10
11

Lesy Nový
Berštejn s.r.o.

02791650

Právní statut

Výše dotace
v Kč

obec

32 400,00

obec

51 192,00

fyzická osoba
podnikající

189 500,00

obec

29 744,00

obec

13 120,00

obec

17 280,00

obec

12 360,00

s.r.o.

68 048,00

zajištění porostu 32
400
výchova porostu 51
192
zajištění porostu
172 380, výchova
porostu 17 120
výchova porostu 29
744
výchova porostu 13
120
výchova porostu 17
280
výchova porostu 12
360
umělá obnova
28 200, výchova
porostu 39 848

fyzická osoba
nepodnikající

30 900,00

zajištění porostu 30
900

s.r.o.

11 280,00

fyzická osoba
nepodnikající

27 936,00

Nový lesík 7/998,
Praha - Střešovice,
162 00

44

Účel dotace

výchova porostu 11
280
umělá obnova
23 200, výchova
porostu 4 736

Režim
podpory
De minimis
(D) /
Notifikace
(N)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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12

fyzická osoba
podnikající

17 148,00

13

fyzická osoba
nepodnikající

17 880,00

obec

11 200,00

obec

3 600,00

zajištění porostu
5 700, výchova
porostu 11 448

22 560,00

zajištění porostu 17
880
umělá obnova
11 200
zajištění porostu
3 600
přirozená obnova
10 000, výchova
porostu 3 960
umělá obnova
7 200
zajištění porostu 22
560

s.r.o.

32 000,00

umělá obnova
32 000

obec

4 480,00

obec

28 280,00
89 600,00

26

s.r.o.
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

27

fyzická osoba
nepodnikající

14

Obec Bezděz

00673382

15

Obec Příšovice

00263125

Bezděz 102, Bezděz,
472 01
Příšovice 60,
Příšovice, 463 46

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

16
17
18
Městské lesy
Česká Lípa spol.
19
s r.o.
20
21
22

Obec Skalka u
Doks
Město
Raspenava
Diecézní lesy
Hradec Králové
s.r.o.

25446541
00673439
00263141
02483068

náměstí T.G.M. 1,
Česká Lípa, 470 01
Skalka u Doks 44,
Skalka u Doks,
472 01
Fučíkova 421,
Raspenava, 463 61
Velké náměstí 40/32,
Hradec Králové,
500 03

23
24
25

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

28
29
30

13 960,00
7 200,00

6 240,00

umělá obnova
89 600,
výchova porostu
2 320
umělá obnova
2 400
umělá obnova
11 200
výchova porostu
6 240

1 760,00

výchova porostu
1 760

2 320,00
2 400,00
11 200,00

obec

24 104,00

přirozená obnova
7 800
výchova porostu
1 568
umělá obnova
2 400
umělá obnova
4 000
zajištění porostu 13
920, výchova
porostu 856
umělá obnova
100 000, výchova
porostu 51 360
přirozená obnova
1 200, zajištění
porostu 11 640
zajištění porostu 18
000, výchova
porostu 4 800
zajištění porostu
8 280, výchova
porostu 800
umělá obnova
4 000
umělá obnova
12 800, zajištění
porostu 10 920,
výchova porostu
384

obec

98 400,00

umělá obnova
98 400

7 800,00
1 568,00
2 400,00

31

Obec Kunratice

46744967

Kunratice 158,
Kunratice, 464 01

32

Obec Tachov

49864009

Tachov 34, Tachov,
472 01

obec

14 776,00

33

Město Dubá

00260479

Masarykovo náměstí
138, Dubá, 471 41

obec

151 360,00

34

Obec Blatce

00673099

Houska 79, Blatce,
472 01

obec

12 840,00

fyzická osoba
nepodnikající

22 800,00

35

obec

4 000,00

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

36
37

38

Obec Luka

00673480

39

Obec Skalice u
České Lípy

00673455

Luka 17, Luka,
472 01
Skalice u České Lípy
377, Skalice u České
Lípy, 471 17

45

výchova porostu
4 480
umělá obnova
21 760, výchova
porostu 6 520

9 080,00
4 000,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
N
N
N
D
D
D

N
N
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fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

40
41
42
43
44

Městys Holany

00260525

Holany 43, Holany,
470 02

45

Římskokatolick
á farnost Tuhaň

62237985

Tuhaň 5, Tuhaň,
472 01

46
47

Obec Tuhaň

00831727

48

00263265

49

Obec Višňová
Město Nové
Město pod
Smrkem

50

Obec Horní
Řasnice

00263036
00672041

52

Obec Dolní
Řasnice
Obec Krásný
Les

53

Obec Černousy

00672084

54

Město Frýdlant

00262781

51

00262757
00672009

obec
fyzická osoba
nepodnikající

48 000,00

obec

8 000,00

církev
fyzická osoba
nepodnikající

12 600,00

obec

42 360,00

obec

32 456,00

umělá obnova
13 400
umělá obnova
3 600
umělá obnova
48 000
zajištění porostu
3 240
umělá obnova
8 000
umělá obnova
8 800, zajištění
porostu 3 800
výchova porostu
3 264
umělá obnova
27 200, výchova
porostu 15 160
umělá obnova
17 600, výchova
porostu 14 856

obec

12 800,00

umělá obnova
12 800

D

obec

8 000,00

umělá obnova
8 000

D

obec

4 000,00

obec

16 800,00

obec

20 000,00

obec

18 800,00

Tuhaň 32, Tuhaň,
472 01
Višňová 184,
Višňová, 464 01
Palackého 280, Nové
Město pod Smrkem,
463 65
Horní Řasnice 230,
Horní Řasnice,
464 01
Dolní Řasnice 153,
Dolní Řasnice,
464 01
Krásný Les 122,
Krásný Les, 464 01
Černousy 72,
Černousy, 463 73
T.G. Masaryka 37,
Frýdlant, 464 01

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

13 400,00
3 600,00

3 240,00

3 264,00

umělá obnova
4 000
umělá obnova
16 800
umělá obnova
20 000
umělá obnova
18 800

obec

30 600,00

58

fyzická osoba
nepodnikající

6 480,00

umělá obnova
10 400
umělá obnova
8 800
přirozená obnova
1 800, umělá
obnova 28 800
umělá obnova
3 200, výchova
porostu 3 280

59

fyzická osoba
podnikající

15 600,00

umělá obnova
15 600

60

fyzická osoba
nepodnikající

2 400,00

obec

11 320,00
10 160,00

65

obec
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

66

fyzická osoba
nepodnikající

14 050,00

obec

31 880,00

obec
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
podnikající

4 800,00

55
56
57

Obec Chlum

00483362

62

Obec Ždírec

00673463

63

Obec Cetenov

00672114

Chlum 95, Chlum,
472 01

Ždírec 7, Ždírec,
472 01
Hrubý Lesnov 44,
Cetenov, 463 48

64

Statutární město
Jablonec nad
67
Nisou

00262340

68

46744959

69
70

Obec Jeřmanice

Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou,
466 01
Pastevní 274,
Jeřmanice, 463 12

46

10 400,00
8 800,00

5 000,00
10 700,00

5 600,00
13 400,00

zajištění porostu
2 400
zajištění porostu
6 600, výchova
porostu 4 720
výchova porostu 10
160
zajištění porostu
5 000
zajištění porostu 10
700
přirozená obnova
5 250, umělá
obnova 8 800
umělá obnova
15 200, zajištění
porostu 16 680
umělá obnova
4 800
přirozená obnova
5 600
přirozená obnova
400, umělá obnova

D
D
N
D
N
N
D
N
D

D
D
D
D
D
D
N
D
N
D
N
D
D
D
D
D
D
D
D
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4 800, zajištění
porostu 6 600,
výchova porostu
1 600
zajištění porostu
1 440

71

fyzická osoba
podnikající

1 440,00

72

fyzická osoba
nepodnikající

4 000,00

obec

99 600,00

umělá obnova
4 000
umělá obnova
48 800, zajištění
porostu 33 000,
výchova porostu 17
800

obec

53 600,00

umělá obnova
53 600

obec

9 400,00

73

Město Zákupy

00261114

74

Město
Smržovka

00262579

75

Obec Nová Ves
nad Nisou

00262498

Borská 5, Zákupy,
471 23
Náměstí T.G.
Masaryka 600,
Smržovka, 468 51
Nová Ves nad Nisou
281, Nová Ves nad
Nisou, 468 27

77

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

78

fyzická osoba
nepodnikající

76

80

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

81

79

82

FINE DREAM,
s.r.o.

27245039

Přístavní 14/321,
Praha - Holešovice,
170 00

83

Obec Pulečný

00832332

Pulečný 26, Pulečný,
468 02

85
86

Obec Levínská
Olešnice

00854662

Levínská Olešnice
94, Levínská
Olešnice, 514 01

87

88 PROGLES s.r.o.

27469468

89

46051589/
21.7.1971

Daniel Pinkas

Pod Koželuhy 70,
Jičín - Nové Město,
506 01
Slunečná 10/402,
Liberec I - Staré
Město, 460 01

90
91
92

Obec Brniště

00260401

Brniště 102, Brniště,
471 29

8 000,00

umělá obnova
8 000

9 400,00

2 600,00

umělá obnova
12 000
výchova porostu
2 600

fyzická osoba
podnikající

25 400,00

výchova porostu 25
400

s.r.o.

3 600,00

obec

17 950,00

umělá obnova
3 600
přirozená obnova
6 750, umělá
obnova 11 200

fyzická osoba
nepodnikající

4 500,00

přirozená obnova
4 500

12 000,00

obec
fyzická osoba
nepodnikající

5 600,00

s.r.o.

153 240,00

fyzická osoba
podnikající
fyzická osoba
nepodnikající
obec
fyzická osoba
nepodnikající

94

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

95
96

93

6 600,00

umělá obnova
9 400
přirozená obnova
1 800, umělá
obnova 7 600
přirozená obnova
6 600

6 800,00

42 720,00
4 800,00
61 720,00
5 600,00

umělá obnova
5 600
umělá obnova
6 800
přirozená obnova
23 800, umělá
obnova 117 200,
výchova porostu 12
240
zajištění porostu 41
520, výchova
porostu 1 200
umělá obnova
4 800
umělá obnova
28 800, výchova
porostu 32 920
umělá obnova
5 600

D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
D
N
D

D
D
D
D
D

4 000,00

umělá obnova
1 600
umělá obnova
4 000

fyzická osoba
nepodnikající

2 400,00

umělá obnova
2 400

D

fyzická osoba

15 000,00

přirozená obnova

D

47

1 600,00

D
D
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nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

97
98
99

Městské lesy
Doksy, s.r.o.

Valdštejnská 258,
Doksy, 472 01

25432851

10
0

Město Český
Dub

00262722

10
1

Město Lučany
nad Nisou

00262455

Náměstí B. Smetany
1, Český Dub, 463 43
Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71

10
2

ZOD Brniště
a.s.

00119407

Jáchymov 1, Brniště,
471 29

40 400,00
3 904,00

3 000, umělá
obnova 12 000
přirozená obnova
8 400, umělá
obnova 32 000
výchova porostu
3 904
umělá obnova
231 952
umělá obnova
33 600, zajištění
porostu 43 980,
výchova porostu 30
736

s.r.o.

231 952,00

obec

108 316,00

obec

28 000,00

a.s.

22 208,00

fyzická osoba
nepodnikající

4 800,00

obec

22 120,00

umělá obnova
4 800
umělá obnova
9 600, zajištění
porostu 11 280,
výchova porostu
1 240

10
5

fyzická osoba
podnikající

4 000,00

umělá obnova
4 000

10
6
10
7
10
8

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

10
3

10
4

Obec Dalešice

43256201

Dalešice 67,
Dalešice, 468 02

umělá obnova
28 000
umělá obnova
13 600, výchova
porostu 8 608

obec

11 096,00

obec
fyzická osoba
nepodnikající

49 900,00

27330800

Vesec 12, Bílá,
463 42

s.r.o.

15 300,00

62739646

Protifašistických
bojovníků 183,
Tanvald, 468 41

s.r.o.

147 490,00

zajištění porostu 10
680
umělá obnova
5 600
výchova porostu 11
096
umělá obnova
8 800, zajištění
porostu 41 100
výchova porostu
3 800
zajištění porostu 15
300
přirozená obnova
62 250, umělá
obnova 11 200,
zajištění porostu 74
040

11
3

fyzická osoba
nepodnikající

14 400,00

zajištění porostu 14
400

11
4

fyzická osoba
nepodnikající

17 280,00

s.r.o.

299 880,00

fyzická osoba
nepodnikající

11 220,00

obec

39 120,00

Obec Kvítkov

10
9 Město Jilemnice
11
0
11 Ještědská lesní,
1
s.r.o.

11
2

11
5
11
6
11
7

TABYS s.r.o.

Cortuum s.r.o

Obec Kruh

00831531

Kvítkov 57, Kvítkov,
470 01

00275808

Masarykovo náměstí
82, Jilemnice, 514 01

27406202

00275859

Trojská 131/358,
Praha 7, 171 00

Kruh 165, Kruh,
514 01

11
8
11
9
12

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
Obec

00671886

Minkovická 70,

obec

48

10 680,00
5 600,00

3 800,00

zajištění porostu 17
280
přirozená obnova
4 200, umělá
obnova 14 400,
zajištění porostu
281 280
přirozená obnova
9 300, výchova
porostu 1 920
umělá obnova
39 120

4 880,00

umělá obnova
4 120
výchova porostu
4 880

11 600,00

umělá obnova

4 120,00

D
D
N

N
D
N

D

D
D
D
D
D
D
D
N

N
D
D

N
D
N

D
D
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0

Šimonovice

12
1

Obec Jeřmanice

Šimonovice, 463 12
46744959

Pastevní 274,
Jeřmanice, 463 12

12
2
12
3
12
4

12
5
12
6

Město Cvikov
Obec
Kryštofovo
Údolí

Město
Chrastava

00260410
00671991

00262871
00263168

12
7

Obec Rynoltice
Město Rychnov
u Jablonce nad
Nisou

12
8
12
9

Obec Rádlo
Obec Dlouhý
Most

00262544

13
0

Obec Bílý
Kostel nad
Nisou

00672106

13
1

Město Hrádek
nad Nisou

00262854

13
2
13
3

Obec Janov nad
Nisou

00262358

Obec Pulečný

00832332

13
4
13
5
13
6

00262552

46744941

00275891

fyzická osoba
nepodnikající

11 880,00

obec

35 016,00

obec

6 000,00

obec

43 880,00

obec

26 000,00

obec

11 200,00

obec

38 800,00

obec

4 000,00

umělá obnova
11 200
umělá obnova
11 200, zajištění
porostu 27 600
umělá obnova
4 000

obec

10 000,00

umělá obnova
10 000

N

obec

26 000,00

umělá obnova
26 000

N

obec

7 120,00

obec

1 600,00

náměstí 1. máje 1,
Chrastava, 463 31
Rynoltice 199,
Rynoltice, 463 53
Husova 490,
Rychnov u Jablonce
nad Nisou, 468 02
Rádlo 252, Rádlo,
468 03
Dlouhý Most 193,
Dlouhý Most, 463 12
Bílý Kostel nad
Nisou 206, Bílý
Kostel nad Nisou,
463 31
Horní náměstí 73,
Hrádek nad Nisou,
463 34
Janov nad Nisou 520,
Janov nad Nisou,
468 11
Pulečný 26, Pulečný,
468 02

Libštát 198, Libštát,
512 03

Obec Mařenice

00260738

Město Semily

00276111

Město
Hodkovice nad
Mohelkou

00262820

14
2

Obec Svijanský
Újezd

00671894

Obec Všelibice

00263303

Obec Sychrov

00263222

Všelibice 65,
Všelibice, 463 48
Sychrov 1, Sychrov,
463 44

49

umělá obnova
6 000
přirozená obnova
4 600, umělá
obnova 4 800,
zajištění porostu
3 000, výchova
porostu 31 480
umělá obnova
26 000

umělá obnova
7 120
výchova porostu
1 600

obec

212 488,00

obec

36 000,00

obec

6 400,00

umělá obnova
3 200, výchova
porostu 3 200

obec

9 600,00

obec

41 280,00

obec

20 000,00

obec

Mařenice 26,
Mařenice, 471 56
Husova 82, Semily,
513 01
náměstí T.G.
Masaryka 1,
Hodkovice nad
Mohlekou, 463 42
Svijanský Újezd 27,
Svijanský Újezd,
463 45

umělá obnova
11 880
umělá obnova
19 600, výchova
porostu 15 416

umělá obnova
4 000
umělá obnova
3 200
umělá obnova
34 000
přirozená obnova
18 000, zajištění
porostu 1 500,
výchova porostu
3 040
umělá obnova
36 800
přirozená obnova
12 000, umělá
obnova 9 760,
zajištění porostu
136 800, výchova
porostu 53 928
umělá obnova
36 000

fyzická osoba
podnikající
fyzická osoba
podnikající

14
1

14
3
14
4

2 000,00

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
Městys Libštát

umělá obnova
2 000

obec

Náměstí Osvobození
63, Cvikov, 471 54
Kryštofovo Údolí
166, Kryštofovo
Údolí, 460 02

13
7
13
8

13
9
14
0

11 600

4 000,00
3 200,00
34 000,00

22 540,00
36 800,00

umělá obnova
9 600
umělá obnova
17 600, výchova
porostu 23 680
umělá obnova
20 000

D
D
D
N

N
N
N
N
N

D
N
D
D
D

D
D

D
N

N
N
N
N
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14
5

Obec Jestřebí

00260878

14
6
14
7

Obec Tachov

49864009

15
1

Obec Pěnčín

00263095

15
2

Lesy Nový
Berštejn s.r.o.

02791650

15
3

Obec Levínská
Olešnice

00854662

15
4

Městské lesy
Liberec, p.o.

72053984

obec

109 820,00

fyzická osoba
nepodnikající

7 260,00

obec

7 552,00

obec

9 350,00

umělá obnova
40 000, zajištění
porostu 50 980,
výchova porostu 18
840
zajištění porostu
3 900, výchova
porostu 3 360
výchova porostu
7 552
přirozená obnova
3 750, výchova
porostu 5 600

s.r.o.

20 600,00

výchova porostu 20
600

N

obec

5 216,00

výchova porostu
5 216

N

p.o.

42 880,00

umělá obnova
42 880

N

Jestřebí 142, Jestřebí,
471 61

Tachov 34, Tachov,
472 01
Pěnčín 62, Pěnčín,
463 45
Nový Lesík 7/998,
Praha - Střešovice,
162 00
Levínská Olešnice
94, Levínská
Olešnice, 514 01
Masarykova 1347/31,
Liberec I - Staré
Město, 460 01

N
D
N
D

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu
Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek
stanovených Programem pro poskytování dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu
Libereckého kraje v roce 2016:
Č.

Název žadatele

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

61
84

Právní statut

Požadovaná
výše dotace v
Kč

fyzická osoba
nepodnikající

12 800,00

fyzická osoba
nepodnikající

2 400,00

148

fyzická osoba
nepodnikající

50 640,00

149

fyzická osoba
nepodnikající

18 070,00

150

fyzická osoba
nepodnikající

17 040,00

obec

53 320,00

155

Obec
Vrchovany

00673081

Vrchovany 26,
Vrchovany, 472 01

Důvod nesplnění podmínek

žádost podána po termínu
podání žádosti o příspěvek
žádost podána po termínu
podání žádosti o příspěvek
nesplnění formálních
požadavků – žádost nepodána
v elektronické podobě formátu
VFP
nesplnění formálních
požadavků – žádost nepodána
v elektronické podobě formátu
VFP
nesplnění formálních
požadavků – žádost nepodána
v elektronické podobě formátu
VFP
žádost podána po termínu
podání žádosti o příspěvek

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017,
Termín: 28. 02. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, Programu pro poskytování dotací
na hospodaření v lesích z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016 k podpisu,
Termín: 30. 09. 2017
50
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3) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - změny ve správní a dozorčí radě
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 23/17/ZK
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - změny ve správní a dozorčí radě
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
s účinností od 31. ledna 2017:
1. Josefa Jadrného,
ze správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., se sídlem
Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475,
2. Mgr. Otakara Špetlíka,
z dozorčí rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., se sídlem
Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475,
jmenuje
s účinností od 1. února 2017:
1. Jiřího Löffelmanna,
do správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.,
se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475,
2. Ing. Jitku Volfovou,
do dozorčí rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., se sídlem
Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, zajistit informování ředitele společnosti
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., o změnách ve správní a dozorčí radě společnosti.
Termín: 15. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

51

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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26. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ –
závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta navrhl společné projednání bodů č. 26 – 34.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 26 – 34 projednal a doporučil ke schválení
zastupitelstvu.
MUDr. Jan Mečl, člen Výboru zdravotnictví
 Přednesl stanovisko výboru - bod č. 33 výbor projednal a doporučil ho ke schválení
zastupitelstvu.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 24/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ –
závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ do výše 11.603.733 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
Obchodní akademie Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 5.723.792 Kč a jeho
rozložení v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
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Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 25/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace“ do výše 14.754.201 Kč a jeho rozložení v letech 2017 –
2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy
v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 4.922.355 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 5

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 26/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
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budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace“ do výše 4.942.802 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
Libereckým krajem do výše 2.928.903 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 27/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková
organizace“ do výše 2.796.033 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková
organizace“ Libereckým krajem do výše 1.863.741 Kč a jeho rozložení v letech 2017 –
2018
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. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 28/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace“ do výše 18.241.873 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen
Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 8.217.571 Kč a jeho
rozložení v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Projekt „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 29/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace“ do výše 3.018.797 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018 v případě, že
danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti levého
a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Libereckým krajem do výše 1.474.121 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
– závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 30/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace“ do výše 4.9175.511 Kč a jeho rozložení v letech 2017 –
2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
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ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 1.433.981 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 31/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ do výše
5.477.987 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude
schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D –
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ Libereckým krajem
do výše 1.312.901 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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34. Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
Střední školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28.
října“– závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 32/17/ZK
Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední
školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ do výše 12.390.280 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ Libereckým krajem do výše 7.160.418 Kč
a jeho rozložení v letech 2017 – 2018
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. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 33/17/ZK
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti
Severovýchod na rok 2017, IČ 75082721 se sídlem Švendova 1282, Hradec Králové,
PSČ 500 03 na úhradu výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci
nebo nebudou zahrnuty v projektech technické pomoci do výše 600.000 Kč,
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/8/2017, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, IČ75082721 se sídlem
Švendova 1282, Hradec Králové, PSČ 500 03
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/8/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 28. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností
mateřských center
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 34/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností
mateřských center
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné
výši 268.805 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností
mateřských center ve výši 268.805 Kč
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center ve výši 268.805 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
59

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017

o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 - Program na podporu činností mateřských
center v úhrnné výši 268.805 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
Poř. číslo 1
27050432
IČ
Příjemce Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s.
dotace/
žadatel
Spolek
Právní
forma
Rodina - základ (do) života
Název
projektu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
Účel
činností mateřského centra.
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6
135.000

29,63

40.000
1.7.2016 – 31.12.2016

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

2.
22734228
Krok pro všechny generace z.s.

Účel
projektu

Podpora činnosti mateřských center související s provozováním základních
činností mateřských center.

spolek
Mateřské centrum Zahrádka

Parametry zajištění provozu mateřského centra - měsíc - 6
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

234.600

17,06

40.000
1.7.2016 – 31.12.2016

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

3.
22887288
Centrum Generace Jablonec z.s.

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ

spolek
Generace pro rodinu

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6
58.000

68,97

40.000
1.7.2016 – 30.12.2016

4.
22738657
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Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

Mateřské centrum Pumpkin z.s.

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

spolek
Pokračujeme u nás!

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6
75.762

40,01

30.305
1.7.2016 – 31.12.2016

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

5.
26545136
Síť pro rodinu z.s.

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

spolek
Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2016

Parametry zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6
projektu
96.864
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
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Podíl dotace 41,30
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 40.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2016 – 31.12.2016
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

6.
03965058
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou

Účel
projektu

Podpora činnosti mateřského centra související s provozováním základních
činností centra.

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma

Církve a náboženské společnosti
klub MAŠINKA

zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 6
145.722

27,45

40.000
1.7.2016 – 31.12.2016

7.
04307267
Rodinné centrum Klubíčko, z.s.
spolek
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Název
projektu

Ladovské Vánoce

Účel
projektu

Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 3
projektu
55.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 38.500
maximální
výši (Kč)
1.10.2016 – 31.12.2016
Termín
realizace
projektu
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.7 - Program na podporu činností mateřských center
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 28. 02. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center,
dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

36

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Mzdová problematika – úprava ceny dopravního výkonu ve smlouvách
na přechodné zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU)
Předkladatel: Marek Pieter
 Podrobně představil projednávaný bod a upřesnil, že poslední jeho úprava proběhla
na jednání mimořádné rady kraje dne 31. 1. 2017.
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Diskuze:
Ing. Michael Canov
 Uvedl, že vzhledem k tomu, co ČSAD Liberec a.s. poslední době „předvádí“, nebude
hlasovat pro. Kritizoval nefunkční autobusovou dopravu z Chrastavy ve směrech
na Hrádek nad Nisou, Vítkov, Andělskou Horu a Liberec ze směru od Chrastavy, kdy
cestující ani dispečeři nejsou informováni. Informaci o neuskutečněných spojích se
dozvídají od pana Canova. Stav je neuvěřitelný. Dopravce si nezařizuje své spoje,
porušují se tímto smluvní vztahy. Tímto krokem LK si dopravce zlepší podmínky
smlouvy. Neboť pokaždé, když nebude dodržovat smluvní podmínky, tak se mu nic
nestane a naopak se mu vylepší smlouva. Upozornil na větu v materiálu, že tato změna
nepokryje veškeré navýšení plynoucí z právních předpisů. Uvedl, že ho konsternuje lhaní
o spojích, kdy Město Chrastava speciálně platí linku do Andělské Hory (Náves), kde byla
vybudována nová autobusová zastávka, které tento den nevyjely, jelikož prý měly
autobusy poruchu a dále proto, že přes přejezd není možné projet s autobusy. Lidé čekají
na autobusových zastávkách marně na spoj.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Sdělil, že pokud by se udělala otevřená soutěž před 2 lety, tak zde byly jiné nabídky
od jiných dopravců a všichni si mohli ušetřit tyto problémy.
 Zajímalo ho, proč tento materiál řeší zastupitelstvo. Zdali tato problematika nespadá
do kompetence RK.
 Uvedl, že nikde nenašel návrh smlouvy s dodavateli, proto tedy nikde není záruka,
že peníze poslané od LK navíc budou použity pro dopravce. Poprosil o vysvětlení.
Marek Pieter
 Zastupitelstvu je materiál překládán, protože je to otázka několika miliónů, jedná se
o možnost nikoliv povinnost. Přináleží zastupitelstvu, aby takto závažnou věc
rozhodovalo.
 K dodatku, který není předložen, uvedl, že se zde schvaluje postup, dle jakého odstavce,
jakého zákona se bude postupovat - § 222, odst. 4., poté samotný akt dodatku této
smlouvy bude předložen na RK dne 7. 2. 2017 a samozřejmě je tu garance, že to bude
použito pro dopravce – což dáno usnesením a nařízením vlády.
Ing. Dan Ramzer
 Ohlásil střet zájmu.
 Sdělil, že celá situace vznikla z důvodů, že vláda něco slíbila a kraj má jednou ze svých
povinností zajistit na svém území veřejnou dopravu a povinnost dopravců se řídit
legislativou a právními předpisy ČR. Celková potřeba je 50 mil. Kč. Nyní se rozhoduje
o 1/3, není to vše, co se musí řešit. Dopad to má na řidiče. Tímto aktem, pokud se
odhlasuje, se problém oddálí o 3 měsíce a pak bude na politické odpovědnosti, zda
rozhodne LK jinak. LK se dostává díky vládnímu nařízení do stavu, kdy dopravci nejsou
schopni plnit své závazky.
 JŘBU, které se sepsalo, mělo platit 1 rok. Dle tohoto provizoria se ale budou řídit
4 roky. Dopravci se dostávají do nepříjemné a svízelné situace, kdy nemají již z čeho
čerpat finance. Pokud se bude hlasovat pro, tak pan Pieter ujistil, že další krok, jak ty
peníze v druhém kole v případě politické vůle dostat, existuje. Je potřeba mít věc dobře
prodiskutovanou.
Mgr. Jan Korytář
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Přijetí tohoto materiálu bude mít negativní dopad na hospodaření DPMLJ vzhledem
k tomu, že dojde ke zvýšení mezd jen u některých dopravců. Na což by DPML musel
reagovat.
Sdělil, že se díval do metodiky a že není přesná. Uvedl, že neporozuměl tomu, že pokud
má dojít k nárůstu odměn řidičů, tak ten by měl být připočten k reálným mzdám, které
jednotliví dopravci svým řidičům vyplácejí. Je tam uvedená jen zaručená mzda, což není
reálné číslo. Jak se tedy může odpovědně vypočítat přírůstek na výplaty jednotlivých
mezd. Tímto způsobem vzniká velký prostor pro manipulaci s čísly. Pokud je nějaká
zaručená mzda, která vychází z uzavřených smluv, nemusí to být ta mzda, která je
skutečně vyplácena. Metodika by měla být vyprecizována a mělo by být předloženo znění
dodatků. Pokud se toto nevyjasní, tak pro to nebude hlasovat.

Martin Půta
 Okomentoval, že se nejedná o hlasování o navýšení mezd. O navýšení mezd rozhodla
vláda – vládní nařízení o stanovení minimální zaručené mzdy platí od 1. ledna 2017.
Řidiči své mzdy za leden dostanou. Není to o rozhodování zastupitelstva. Je to
o tom, že odboráři od svých dopravců budou očekávat nejméně to, co vláda garantovala.
 K nárůstu již došlo. Nyní se jedná o kolektivní vyjednávání, do kterého vláda zasáhla
svým rozhodnutím. Důvodem, proč toto projednává zastupitelstvo je, že pokud se cesta
k tomu, jak dostanou řidiči dlouhodobě své mzdy, nenajde, tak situace může skončit
dvěma způsoby. Buď, že nebudou jezdit autobusy, protože řidiči budou stávkovat. Nebo
nedostanou to, co vláda garantovala. Nebo nebudou jezdit autobusy, protože nebudou
existovat dopravci, kteří by byli schopni za tu cenu dopravního výkonu, kterou LK platí,
fungovat.
 Situace na linkách je zapříčiněna nedostatkem řidičů. Dále tím, že řidiči ve zvýšené formě
navštěvovali lékaře. O jejich pracovní neschopnosti se dopravci dozvídali až dávno
po tom, co měl spoj odjet. Celá situace bude mít velký tlak na dopravce.
 Pohovořil o situaci v jiných dopravních podnicích.
 Tento způsob, jaký předložilo oddělení veřejných zakázek, je jediný bezpečný způsob
z pohledu zákona.
 Uvažoval, zda je vhodná veřejná soutěž o získání dodavatele této služby.
Jiří Lőffelmann
 Zdůraznil, že vládní nařízení způsobilo situaci, kdy pokud nechceme způsobit totální
chaos v dopravě v LK, tak je nejlepší řešení konat, jak je navrženo. Získá se tím čas, který
není dostatečný na to, aby se objevilo uspokojivé řešení pro všechny, ale dá prostor
pro hledání dalšího řešení.
 Pokud by tu byli jiní dopravci, z jiné soutěže, tak by situace byla stejná.
Marek Pieter
 Dopravci musí určit, zda jim částka pokryje celý rok nebo ne. Pokud budou splněné další
podmínky v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek, jsou tam i jiné nástroje, jak
se dá záležitost řešit nebo zhojit, ať už je to nové řízení bez uveřejnění.
 LK je tak dlouho v jednacím řízení bez uveřejnění, protože v prosinci se zde schvalovalo
zrušení desetileté soutěže, na základě rozhodnutí ÚHOS. Nebylo možné toto řešit.
Zapojení dopravce do systému Idol trvá dlouho, nemohl být jiný další účastník jednacího
řízení, které bylo vedeno.
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Metodika asociací krajů byla zásadní pro jednání s vládou a stanovení finančních limitů,
kterých se to dotýká, postup LK je takový, že důkazní břemeno se převádí na dopravce
a ten musí doložit dopad nařízení vlády v jednotlivých případech, bude se požadovat
od auditora potvrzení o naplnění nařízení.
LK je v situaci, kdy chce hledat řešení, aby nezkolabovala doprava, jediná zákonná cesta
je ta předkládaná.

Martin Půta
 Navrhl samostatné hlasování v jednotlivých bodech materiálu.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, jestli se jedná o peníze, jež byly alokovány rozpočtovým opatřením, které
se schvalovalo na začátku nebo to jsou jiné peníze. Dále ho zajímalo, proč se hlasovalo
o alokaci na navýšení mezd dopravcům vlivem nařízení vlády o 60 mil., v materiálu
se mluví 5,7 mil. Kč.
 Řešení úpravy mezd spadá do kompetence RK - řešení by mělo mít pravidla.
Marek Pieter
 Sdělil, že vše je v důvodové zprávě uvedeno. Zastupitelstvo to řeší, protože by se mohlo
stát, že by se kritizovalo, proč jen rada kraje rozhodla o postoupení peněz konkrétním
dopravcům.
 Sdělil, že pokud by měl kdokoliv jiné lepší řešení, ať ho předloží.
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz, zda nebyla probírána možnost, že by se současné řešení neodsouhlasilo,
peníze by se neposlaly, došlo by ke koordinovanému postupu s dalšími kraji v rámci
asociace krajů a že by problém, který způsobila vláda, neřešily kraje, ale nechalo by se to
dojít do stádia, že by se tento problém vrátil k vládě. Pokud kraj peníze najde, tak to není
dobrý precedent. Problém by se vrátil na vládní úroveň, kde má být.
 Poprosil pana Pietera o zaslání detailního výpočtu a postupu toho, jak se bude vypočítávat
rozdíl, na který by měli dopravci mít nárok. V metodickém pokynu je to jen hrubá úvaha,
není tam jasné vyúčtování.
Martin Půta
 Na asociaci krajů se toto řešení projednávalo. Kraje nejsou schopny v tomto jednat
jednotně. Každý kraj má jiné smlouvy, v jiných dobách, dle jiných variant zákona
o zadávání veřejných zakázek, které v té době platily. Toto je problém určitě
pro rozhodnutí zastupitelstva. Jedná se o rozpočtové opatření, konkrétní vyučování bude
vycházet z podkladů, které budou vyžadovány od dopravců, ti mají důkazní povinnost. A
otázka, kdo bude kontrolovat, že řidiči dostanou peníze - doporučení je, aby se tím
zabývala instituce, která může jako jediná nahlížet do mzdových listů. Jak bude metodika
vypadat, se teprve uvidí. Odboráři budou určitě mzdy hlídat.
Ing. Dan Ramzer
 Poprosil pana Pietera o odpověď, jakým způsobem, v případě, že dopravci doloží LK jako
objednateli, že nejsou schopni plnit svoji službu, se situace dále bude řešit.
Marek Pieter
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Postup je dán tak, že pokud budou naplněny záležitosti týkající se zákona o veřejných
zakázkách a je možné použít následně jednací řízení bez uveřejnění, tak LK může jít touto
cestou, která by byla řešením vzniklé situace.

Ing. Jitka Volfová
 Právě taková věc by na ZK měla být projednávána. Mělo by se řešit, jak zajistit dopravní
obslužnost. Zastupitelé mají právo se k tomu vyjádřit.
 Nemělo by se nechat dojít to tak daleko, aby lidi neměli šanci využívat dopravu. Problém
se odsouvá, ale současně se hledá řešení.
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz, zda se tedy metodika bude teprve tvořit.
Martin Půta
 Metodika asociace krajů je k dispozici, ale vykazování je na jednotlivých dopravcích.
Dohoda je, že oni musí dokladovat, jak velké navýšení vyplatili řidičům. Mělo by to být
součástí smlouvy, aby LK vše mohl kontrolovat.
Mgr. Jan Korytář
 Kraj by měl stanovit, jak budou jednotliví dopravci vykazovat rozdíl, který budou chtít od
kraje proplatit, nenechat to na nich, oni musí data poskytnout LK.
 Zeptal se, zda se již jednotlivé společnosti na LK obrátili se svými výpočty, kolik budou
požadovat v letošním roce. Zdali z takových podkladů vychází ta částka 60 mil Kč. Pokud
ano, požádal o zaslání kopie jednotlivých požadavků společnosti, aby bylo možno se
podívat, z čeho se vycházelo při stanovování částek.
Marek Pieter
 Sdělil, že problém tu je již dlouho, proběhly schůzky, kde byli i dopravci. Zúčastnili se
zástupci odborů řidičů, byl závazek ze strany dopravců, že mzdy a to nařízení budou
hradit řidičům. Bylo sděleno, že dopravci budou schopni kompenzovat několik měsíců.
Částka 60 mil. Kč vycházela z výpočtu dle metodiky, 40 mil. Kč šlo od dopravců, požádal
paní Šulcovou o sdělení čísel v problematice.
Jiří Lőffelmann
 Kritizoval slova pana Korytáře, LK má zodpovědnost a věc se řešit musí, ne čekat, jak to
dopadne.
Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
 Částka 40 mil. Kč byla původním odhadem dopravců, kterou LK obdržel, když se tato
problematika začala řešit. Na základě metodiky od asociace krajů byla částka navýšena
zhruba na 60 mil. Kč, s tím že výpočet byl ve spolupráci s KORIDem LK a dopravcem
vypočítán odhadem, který je potřeba specifikovat pro potřeby smluv a dodatků. Nastavené
to je tak, že důkazní povinnost je na dopravcích.
Martin Půta
 Peníze nad rámec JŘBÚ se mohou dopravcům zaplatit pouze v případě použití na mzdy.
V případě vyplacení na něco jiného by se porušily dodatky smlouvy, ohrožovali by samy
sebe. Někdo to při kontrole zpochybní a představa, že budou dopravci předkládat mzdové
listy zaměstnanců pro kontrolu, je opravdu cesta k vlastnímu dopravnímu podniku.
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MUDr. Jan Mečl
 Za klub ČSSD sdělil, že návrh podpoří. Je třeba zajistit dopravu v kraji. Nepřijetí
by pro řidiče byl problém. Vládní nařízení, které přidá řidičům, považuje
za prioritu. Návrh přijmout toto řešení je z právního hlediska bezpečný, vytváří to čas
jednat dál a dotáhnout problematiku do konce.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že Mgr. Korytář nenavrhoval, aby se nedělalo nic, ale navrhoval, aby LK
postupoval koordinovaně s ostatními kraji a tak přiměl vládu, aby řešila věc, kterou
způsobila.
 Problém vidí v tom, že se tu schvaluje postup, ale reálné naplnění, tj. dodatek, k dispozici
není, ten bude schvalovat RK. Navrhl, aby ten celý krok udělala RK zároveň.
Martin Půta
 Opakoval, že kraje v této záležitosti postupovat jednotně nemohou, protože každý kraj má
rozdílné smlouvy uzavřené v jiném čase a dle jiných variant zákona o zadávání veřejných
zakázek. Nejhůře jsou na tom ti, kteří se snažili najít dlouhodobé smlouvy na základě
soutěží.
Marek Pieter
 V záležitosti ČSAD Liberec, a.s., ho hlavně znepokojuje, že někdo neplní, co plnit má,
a to navíc v jedné lokalitě. Jsou uzavřené smlouvy, které mají své možnosti v řešení
takové situace. Byli pozvání na PUR zástupci ČSAD Liberec, a.s., kdy byl nadprůměrný
počet neodjetých spojů, v prosinci byl LK ubezpečen, že se systém stabilizuje a že se
situace nebude opakovat. Ovšem situace spíše gradovala. Všechny případy spojů se řeší.
Jednalo se s ředitelem ČSAD Liberec, a.s. a členem představenstva, kde jim bylo
oznámeno, že se jim odebírají dvě linky, na které jsou vystaveny licence i pro jiného
dopravce - BusLine, linky Liberec, Jilemnice, Liberec a Jablonec. Jednalo se se spol.
BusLine, zda jsou schopni nasadit řidiče a vozidla na tyto linky, s tím že LK dal rozhodné
datum 15. 2. 2017, kdy licence bude odebrána, a tím by mohla pomoci společnosti
ČSAD Liberec, a.s. lépe řešit výpadek. Upozornili dopravce, že ve smluvním ujednání
je možnost výpovědi na základě naplnění toho, že ve třech dnech v měsíci neodjede každý
den více jak 20 spojů, tak to dává záminku dát výpočet se lhůtou 4 měsíců. Vedle toho
dopravní úřad v rámci zákona ve správním řízení zahájil řízení s ČSAD Liberec a.s.,
kde jsou sankce za neodjeté spoje až do výše 0,5 mil Kč. Zároveň se domluvili
s dopravcem na odškodnění cestujících, kteří nebyli obslouženi. LK má centrální
dispečink, GPS v autobusech, ale situace se opakuje.
Ing. Milan Kouřil, předseda klubu ANO 2011
 Potvrdil, jako předseda Výboru dopravy, že informace projednávali, ale s tím, že neměli
k dispozici stanovisko z MMR, členové výboru byli informování, pan Hruboň informoval
o situaci v dopravní obslužnosti a o výpadcích spojů.
 Klub s navrženým řešením souhlasí.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Nová informace byla pro něj to, o jaké linky má ČSAD Liberec, a.s. přijít. Zeptal se,
na základě čeho byly linky vybírány. Problémy byly na linkách na trase směr Chrastava,
ale ne ve směru na Jablonec a Jilemnici.
Marek Pieter
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Odpověděl, že se jedná o ty linky, které může LK rychle převést. Na každou linku musí
být vydána licence ve správním řízení, což je dlouhý akt. Výhoda je, že na těchto dvou
linkách jsou licence pro dva dopravce. Akt se může udělat, smlouva to umožnuje. Toto je
možnost, jak ČSAD Liberec, a.s., pomoci.

Ing. Michael Canov
 Zeptal se, zda bude vystupovat ředitel Hruboň a zástupce ČSAD Liberec, a.s., pro možné
dotazy.
Martin Půta
 Sdělil, že předmětem tohoto bodu není plnění smlouvy ČSAD Liberec, a.s. Bylo by
vhodnější nechat to na bod náměty a připomínky. Předkládaný bod se zabývá mzdami
řidičů.
 Také je významně nespokojen se způsobem, jakým se dopravce k plnění smlouvy staví.
 Předání dvou linek je nejrozumnější řešení. Je to věc oboustranné dohody. Je potřeba
hledat řešení pro zlepšení situace.
Jiří Kuchyňka, předseda základní odborové organizace BusLine Jablonec nad Nisou
 Podrobně vysvětlil, v jaké situaci se nachází doprava. Snaha byla vyjmout řidiče
z šílených soutěží, které se začaly vyhlašovat. Vysvětlováno bylo, že je to v přímé
návaznosti na mzdy. Lidi mají možnost odejít za „lepším“. Poukázal na to, že řidiči
pracují s velkou zodpovědností a za špatných mzdových podmínek. Zdůraznil závažnost
situace. Kritizoval systém veřejné soutěže.
PhD. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Reagoval na pana Kuchyňku, že on byl ten, který již v roce 2013 navrhl, aby do původní
soutěže byl zahrnut algoritmus na zahrnutí mezd řidičů do cen za dopravní výkon
a že nikdy neprosazoval soutěže za nejnižší cenu. Prosazoval otevření soutěže pro více
dopravců
za
stejných
podmínek.
Není
žádný
problém
nastavit
do otevřené soutěže pravidla tak, aby tam mzdy řidičů nebyly vystaveny „závodu ke dnu“,
ale považuje za podstatné otvírat veřejnou dopravu více dopravcům, než jen těm
stávajícím, kteří tu jezdí bez vysoutěžených smluv už dlouhá léta.
Martin Půta
 Konstatoval, že se soutěžilo dle platného zákona, použil se institut jednacího řízení
bez uveřejnění.
 V době, kdy se soutěžila desetiletá zakázka, možnost soutěžit jinak, než nad cenou
v zákoně a v judikaturách a jednotlivých rozhodnutí, nebyla. Do nových smluv bude
potřeba zakomponovat i mzdy.
Hlasování č. 39 prohlášeno za zmatečné.
Návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 35/17/ZK
Mzdová problematika – úprava ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné
zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU)
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
70

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017

==================================================================
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

informaci o stanoviscích Ministerstva pro místní rozvoj ČR na žádosti Libereckého kraje
o stanovisko ve věci oprávněnosti dodavatele požadovat úpravu ceny plnění, respektive k
možnostem změny uzavřených smluv č. OLP/1766/2014, OLP/1767/2014
a OLP/1768/2014 na přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Sever, Východ a Západ;
informaci o odpovědi Ministerstva financí ČR;
informaci o stanovisku HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - Analýza možnosti
změny smlouvy na plnění veřejné zakázky z důvodu zvýšení zaručené mzdy řidičů
a odměny za dobu čekání mezi spoji;
informaci o stanovisku Doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D., advokát - k realizaci
dopadů zvýšení platů řidičů do zakázek na zajištění přepravy cestujících;
informaci o vyjádření JUDr. Vlastimila Fidlera, ředitele odboru práva veřejných zakázek
a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR;
informaci o stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí;
metodický výpočet mzdových prostředků v reakci na nařízení vlády, který byl zaslán
krajům Asociací krajů České republiky;

8.

možné varianty postupu ve věci řešení mzdové problematiky - navýšení ceny dopravního
výkonu v návaznosti na změnu právních předpisů z důvodu zvýšení zaručené mzdy
řidičů a odměny za dobu čekání mezi spoji
a schvaluje
další postup – řešení úpravy ceny dopravního výkonu v rámci uzavřených smluv Libereckého
kraje s dopravci ČSAD Liberec, a.s. (smlouva č. OLP/1766/2014); BusLine a.s. (smlouva
č. OLP/1767/2014) a ČSAD Česká Lípa a.s. (smlouva č. OLP/1768/2014), a to v návaznosti
na změnu právních předpisů, konkrétně nařízení vlády č. 336/2016 a 337/2016 Sb., dle bodu
6.7. smlouvy, jenž zní: „Cenu dopravního výkonu bude možno v průběhu trvání této Smlouvy
dále upravit pouze v případě, že dojde ke změnám právních předpisů, které prokazatelným
(řádně doložitelným) způsobem zvýší nebo sníží náklady Dopravce ve srovnání s náklady
určujícími výchozí Cenu dopravního výkonu a které v pravidlech pro aktualizaci Ceny
dopravního výkonu (příloha č. 2, této Smlouvy) nejsou a nemohou být zohledněny (zejména
v případě zavedení silniční daně). Změny ceny spotřební daně pohonných hmot v pravidlech
pro aktualizaci Ceny dopravního výkonu zahrnuty jsou a pravidlo stanovené v tomto článku
první věta na ně tak nelze aplikovat.“. Změna ceny dopravního výkonu bude učiněna
s využitím možnosti postupu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek s tím, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty
závazku. Důvodem pro změnu závazku je změna právního předpisu. Pro možnost využití
tohoto postupu musí dopravce prokázat, v jaké výši mu uvedená změna předpisu zvýšila
náklady s tím, že jde pouze o navýšení, které způsobila změna právního předpisu. S ohledem
na limit 5.706.000 Kč na veřejnou zakázku je nutno uvést, že tato změna nepokryje veškeré
navýšení plynoucí ze změny právních předpisů, ale pouze náklady na cca 3-5 měsíců dle
velikosti oblastí, tzn., že toto řešení nezajistí navýšení ceny dopravního výkonu pro celé
období platnosti smlouvy
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení dodatků ke smlouvám č. OLP/1766/2014, OLP/1767/2014
a OLP/1768/2014 k projednání radě kraje.
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Termín: 31. 03. 2017
Oddělené hlasování v rámci části „a schvaluje“
Hlasování o návrhu usnesení - část OLP/1766/2014 ČSAD Liberec, a.s.
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

31

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení - část OLP/1767/2014 BusLine, a.s.
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení - část OLP/1768/2014 ČSAD Česká Lípa, a.s.
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Revokace části usnesení č. 247/16/ZK – odmítnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu: Mezinárodní atletický mítink
„Jablonecká hala“, jehož předkladatelem je Český svaz atletiky
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
 Přednesl stanovisko Výboru pro tělovýchovu sport – bod byl projednán a se závěry
souhlasí.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 36/17/ZK
Revokace části usnesení č. 247/16/ZK – odmítnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na realizaci projektu: Mezinárodní atletický mítink „Jablonecká
hala“, jehož předkladatelem je Český svaz atletiky
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 247/16/ZK ze dne 31. 5. 2016, poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v celkové výši 2.500.000 Kč Českému atletickému svazu, IČ:
00539244, na realizaci významné akce v Libereckém kraji v letech 2017-2021: Mezinárodní
atletický mítink „Jablonecká hala“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit informování
Českého atletického svazu, IČ: 00539244, o rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace (rozšíření doplňkové činnosti)
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Robert Gamba, předseda Výboru výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Bod byl výborem projednán a doporučen ke schválení zastupitelstvu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 37/17/ZK
Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace (rozšíření doplňkové činnosti)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Základní školy, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace, u které došlo k rozšíření doplňkové činnosti o povolení činnosti „Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ s účinností
od 1. 3. 2017
a ukládá
Mgr. 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. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně - Vyšší odborná škola
sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta
 Doplnil, že se projednává pouze část bodu, kde druhá část byla stažena – Everesta, s.r.o.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 38/17/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně - Vyšší odborná škola sklářská
a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
a) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (mylné platby) při
čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/1.1.22 Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost na projekt „Sklářský workshop pro žáky a učitele základních
a praktických škol Libereckého kraje“, příjemci Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČO: 49864688, se sídlem
Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, ve výši 34.164 Kč, tj. 100 %,
b) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nezpůsobilé výdaje)
při čerpání finančních prostředků z globálního grantu CZ.1.07/1.1.22 Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost na projekt „Praktické vyučování jinak!“, příjemci Vyšší
odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČO: 49864688, se sídlem Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor, ve výši
4.304 Kč, tj. 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. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru - body č. 41 a 42 výbor projednal a doporučil zastupitelstvu
kraje schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 39/17/ZK
Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, Dodatek
č. 10 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého
kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, ve výši 265.000.000
Kč na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě
Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do výše 265.000.000 Kč na akci „Údržba
pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje“ č. OLP/5426/2016 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit smlouvu č. OLP/5426/2016 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu.
Termín: 15. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/17 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 920 06 –
Kapitálové výdaje, odbor dopravy, navýšení příjmů kraje
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 40/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 15/17 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 do kapitoly 920 06 – Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, navýšení příjmů kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/17, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 22.846.311 Kč,
2.
a)

navyšují příjmy v celkové výši 2.820.772 Kč, a to u akce:
„III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 1.737.668 Kč,

b) „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 1.083.104 Kč,
3. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku
25.667.083 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2016 do roku 2017
akcí týkajících se „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“, z toho:
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a) „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 7.888.289 Kč,
b) „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 2.735.218 Kč,
c) „II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa“ ve výši 8.043.576 Kč,
d) „silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A“ ve výši 7.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 28. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 12. 2016 do 10. 1. 2017
b)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou
organizaci
c)
Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2017
d)
Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro
období 2018 - 2020
e)
Informace o kácení dřevin na pozemcích předaných k hospodaření Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
f)
„Žaloba Ministerstva vnitra ve věci stanov společností“
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 41/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 12. 2016 do 10. 1. 2017
b)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou
organizaci
c)
Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování tuzemských cestovních náhrad na rok 2017
d)
Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro
období 2018 - 2020
e)
Informace o kácení dřevin na pozemcích předaných k hospodaření Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
f)
„Žaloba Ministerstva vnitra ve věci stanov společností“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 12. 2016 do 10. 1. 2017
b) Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou
organizaci
c)

Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného
včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských
cestovních náhrad na rok 2017
d) Postup při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018
- 2020
e) Informace o kácení dřevin na pozemcích předaných k hospodaření Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace
f)

„Žaloba Ministerstva vnitra ve věci stanov společností“

HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

44. “Předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci
„Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu v obci Dubá – Nový
Bernštejn“
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta
 Poděkoval za přípravu projektu jak rezortu, tak ve smyslu spolupráce Města Dubá
a vlastníkem areálu.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí.
 Přednesl stanovisko výboru – body č. 44 a 45 výbor projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 42/17/ZK
Předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci „Odstranění
nebezpečných odpadů s obsahem PCB ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
s předložením žádosti o dotaci na akci „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB
ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“ Státnímu fondu životního prostředí ČR na základě
výzvy č. 6/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu
Životní prostředí
a ukládá
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Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova předložit žádost o dotaci včetně všech příloh Státnímu fondu životního
prostředí ČR.
Termín: 25. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/17 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou
v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí
(DUR)
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer, Ing. Michael Canov a Vladimír Stříbrný nahlásili střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 43/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/17 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 30/17, kterým se upravují výdaje v kapitole 932 08
– Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy na „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti
zatížené těžbou v dole Turów“ ve výši 2.952.279,- Kč a současně se upravují specifické
ukazatele v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, „Zajištění zásobování
pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ v celkové výši
2.952.279,- Kč, v tom:
• specifický ukazatel „DUR - Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ snižuje
o 1.564.893,- Kč na částku 722.007,- Kč,
•
•
•

specifický ukazatel „DUR - Frýdlant – připojení vodovodu Dětřichov snižuje o 666.468,Kč na částku 422.532,- Kč,
specifický ukazatel „DUR – Frýdlant - připojení vodovodu Bulovka snižuje o 720.918,Kč na částku 476.982,- Kč,
nespecifikované rezervy se navyšují o 2.952.279,- Kč na 7.436.486,80 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje na „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené
těžbou v dole Turów“, do úhrnné výše 1.621.521,- Kč níže uvedeným příjemcům do výše
uvedené v tabulce,
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Název
příjemce

Město
Frýdlant

Adresa/sídl
o

IČ

00262781 nám. T. G.
Masaryka
37, 464 01
Frýdlant

Město
Frýdlant

00262781 nám. T. G.
Masaryka
37, 464 01
Frýdlant

Město
Frýdlant

00262781 nám. T. G.
Masaryka
37, 464 01
Frýdlant

Název projektu

Zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska-opatření
na stávajících
rozváděcích sítích na
Frýdlantsku
Zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska-opatření
pro připojení
vodovodu Dětřichov
Zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska – opatření
pro připojení
vodovodu Bulovka

Parametry

Dotace
v max. výši
Kč/podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů %

Projektová
dokumentace
k územnímu
řízení 1 ks

722.007,/90%

Projektová
dokumentace
k územnímu
řízení 1 ks
Projektová
dokumentace
k územnímu
řízení 1 ks

422.532,/90%

476.982,/90%

schvaluje
Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje na „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené
těžbou v dole Turów“ uzavíranou:
• mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČ 00262781 na projekt pod názvem „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska-opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku“, č. OLP/102/2017,
•

•

mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČ 0026278 na projekt pod názvem „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska-opatření pro připojení vodovodu Dětřichov“, č. OLP/106/2017,
mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČ 0026278 na projekt pod názvem „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“ č. OLP/105/2017

a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017,
2.

Termín: 28. 02. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 03. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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46. Náměty a připomínky
Diskuze:
Martin Půta
 Navrhl projednat již zmiňovaná témata - ČSAD Liberec, a.s. a problematiku
zdravotnictví, jak navrhl Jan Dvořák.
 Poprosil ředitele KORID LK, spol. s.r.o., pana Jiřího Hruboně, a dále zástupce ČSAD
Liberec, a.s., aby zazněly informace k dopravní situaci, ve které se Liberecko v poslední
době ocitlo.
Ing. Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s.r.o.
 Vyjádřil se k problematice v dopravě s řidiči. Problémy v dopravě byly způsobeny tím,
že nebyly plněny závazky dle smluv. Problémem se společnost KORID LK intenzivně
zabývá. Hovořil o postupech a problematice dopravní situace, konkrétně v Andělské
Hoře.
Ing. Michael Canov
 Zajímalo ho, jakým způsobem se dispečink obecně dozvídá o neuskutečněných
či zpožděných spojích a zda to ČSAD Liberec, a.s., hlásí.
Ing. Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s.r.o.
 Uvedl, že na začátku byly problémy v komunikaci s dispečery a nebylo známo, pokud
se vozidlo neobjeví v dispečinku, jestli nevyjelo nebo jen neodesílalo data. Uvedl, že sám
každé ráno ověřuje stavy v dopravě. Nyní se situace zlepšila. Probíhá komunikace
dispečinku KORID LK s dispečinkem ČSAD Liberec, a.s.
Ing. Michael Canov
 Kritizoval, že ve většině případů dispečink KORIDu nevěděl, že nějaký spoj nevyjel.
Zjistí jen, že se autobus někde pohybuje, ale žádný automat nehlásí, že něco nejede.
Uvedl, že on sám hlásí problémy se spoji.
Ing. Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s.r.o.
 Pokud dispečink zjistí, že spoj nevyjel, tak se informace objeví na informačních místech.
Pohovořil o tom, jak funguje propojení komunikace mezi autobusy a dispečinkem.
Ing. Michael Canov
 Sdělil, že se neptal na to, co dělají, když o problému vědí, ale na to, zda to vědí.
Zda to ČSAD Liberec, a.s., hlásí. Informovanost dle praxe není. Pokud to tedy ČSAD
Liberec, a.s. hlásí, tak v kolika %. Požádal o písemný materiál, jaký je stav.
Ing. Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s.r.o.
 Uvedl, že umí ověřit pouze informace, které se na KORID LK dostanou. Informace, které
dojdou z jiných zdrojů, se poté urgují, zjišťuje se, z jakého důvodu se informace
ke KORIDu LK nedostala od zdroje problémů a vymáhají se. Komunikace je intenzivní.
Ing. Michael Canov
 Konstatoval, že z toho všeho vyplývá, že KORID LK nemá žádné záznamy. Uvedl,
že musí existovat záznamy všech spojů, které nejely řádně a také telefonátů od ČSAD
Liberec, a.s. A to lze spárovat.
80

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2017

==================================================================
Martin Půta
 Sdělil, že je nepřijatelné, že informace od dopravců dispečink KORIDu LK neví dopředu.
Bylo by v silách informovat veřejnost lépe.
Ing. Michael Canov
 Dotázal se, zda by mohl dostat přesné informace o řidičích a časech, které souvisí
s problémy s linkami. Dále hovořil o tom, co se konkrétně dle dopravce mělo stát
v dopravě. Požadoval, aby linky byly zajištěny. Uvedl, že učiní sám kroky k zajištění
dopravy, pokud to nezajistí dopravce.
Ing. Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s.r.o.
 Uvedl, že dalšího dne se chystá prověřit situaci v terénu. Otázky na řidiče může
Ing. Canov směřovat na zástupce spol. ČSAD Liberec, a.s., zaměstnavatele řidičů.
Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
 Sdělil opatření, které společnost přijala, aby se situace zlepšila tak, aby se dodržely
podmínky uvedené ve smlouvě. Konkrétně hovořil o situaci v autobusové dopravě
v Andělské Hoře. Uvedl, že následující den proběhne místní šetření.
 Objasnil, jaké kroky byly pro zlepšení situace v dopravě v poslední době provedeny –
navýšení vozového parku, také spolupráce s externími dopravci a personální navýšení.
 Cestujícím, kterým byly způsobeny problémy, bude poskytnuta kompenzace.
Martin Půta
 Uvedl, že se nechce dostat do situace, že krajské zastupitelstvo místo objednané služby
dostane pokaždé vysvětlení. Zeptal se napřímo, zda ČSAD Liberec, a.s., bude mít
zajištěné od února všechny linky, které má obsluhovat.
Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
 Potvrdil, že linky jsou již zajištěny. Problém je jen v Andělské Hoře. Po vykonání
místního šetření se zjistí více informací.
Martin Půta
 Sdělil, že pokračovaní této situace je nepřijatelné, a lituje, že převzetí linek jiného
dopravce neproběhlo, a to proto, že spol. ČSAD Liberec, a.s. řekla, že vše zajistí vlastními
silami.
Ing. Michael Canov
 Pohovořil o problémech autobusové dopravy přímo v Andělské Hoře na jedné konkrétní
zastávce. Požádal o zajištění linek na této trase.
 Opětovně se zeptal, proč nikdo nikomu nic o problémech v dopravě nehlásil.
 Hovořil o tom, že největší problém je uvnitř společnosti, jedná se o boj zaměstnanců
v čele s odborářem a společností.
Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
 Vysvětlil, že problém ve spojích byl způsoben také vysokou nemocností řidičů a situaci
rozebral. Sdělil, že na jednání žádal, aby spoje v problémových částech byly nahrazeny
jiným dopravcem.
Jiří Lőffelmann
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Porovnal schopnost ostatních dopravců a ČSAD Liberec, a.s. v zajištění linek autobusové
dopravy. Uvedl, že problém vidí uvnitř společnosti.

Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
 V prosinci, když nebylo vyjasněno, jakým způsobem budou řešeny mzdy řidičům, se
snažil rozšířit vozový park, ale nebyla tu garance, že dojde k refundaci zákonné
povinnosti a neměl odvahu podepsat uvěrové smlouvy. Konstatoval, že kdyby tu možnost
LK nenašel, tak dopravce vydrží fungovat max. 3 měsíce.
Jiří Lőffelmann
 Sdělil, že ostatní dopravci taky neměli jistotu. Argumenty, které uvádí předseda Bobek,
nejsou přesvědčivé, ostatní dopravci mají zajištěné spoje všechny. Problémy měly být
vyřešeny do konce ledna, jak to řekl pan Bobek.
Marek Pieter
 Chtěl slyšet ujištění, že linky budou zajištěné.
Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
 Vysvětlil, že do režimu neodjetého spoje spadá i spoj, který je odjetý, ale má zpoždění
více než 30 min.
 Řekl, že od února bude doprava zajištěna. Pokud nebude kalamitní stav, tak vše bude
v naprostém pořádku.
MUDr. Přemysl Sobotka
 „Zdravotnictví v našem kraji je dvojí, jednak jsou to dvě nemocnice, tzn. a.s. Česká Lípa a
Liberec - Turnov. To myslím, že všichni víte. V té Liberec - Turnov jsme majoritním
vlastníkem, a máme tam spolupráce, a to je SML a Město Turnov. To, že byla vytvořena
aliance všech nemocnic v kraji, to asi také všichni víte, to bylo podepsáno vloni. Na první
schůzce byly vytvořeny odborné komise, do konce března by měly předat informaci, jakým
způsobem budou spolupracovat. Můj názor je – nebudou-li nemocnice, tzn. ty odborné
komise spolupracovat, tak celá aliance bude velkým problémem a stane
se to pouhou deklarací a nemá to žádný dopad na to, co je nejdůležitější,
tzn. na pacienty.“
 „Jilemnice, Semily, možná víte, staly se akciovou společností, obě města to odsouhlasila,
a tam mají jeden velký problém, který jsem se dozvěděl před chvílí. Je to jen pokračování
toho, co se odehrávalo před Vánoci, zítra se to budu pokoušet vyřešit. Situace není
jednoduchá. Jablonec a Liberec, známá rivalita, nakonec se dostala do velmi pozitivní
situace a tyto dvě nemocnice přes svoji blízkost a velikost velmi dobře spolupracují a je to
dáno přesně tím, co já prosazuji, nejenom management, aby se dohodli, ale i primáři
a doktoři musí spolupracovat. Takže tady bych viděl velmi dobrý příklad. V Liberci
nedávno proběhla částečná obměna představenstva, novým předsedou představenstva se
stal Ing. Marek, v České Lípě byla velká změna představenstva, předsedou byl zvolen
Ing. Marek, který navíc před pár hodinami při odvolání současného, nebo už bývalého
ředitele Kratochvíla, se stal dočasným ředitelem a odstoupil rovněž lékařský ředitel a stal
se jím člen představenstva doktor Picmaus. To, že se Česká Lípa dostala do poměrně
nevýhodného postavení z hlediska výkonnosti, to já myslím, že je známé a hlavním úkolem
nového představenstva a to je na nás tlak, aby se zvýšila výkonnost práce v České Lípě,
protože pokud bude kulhat lékařská péče, bude kulhat i přísun peněz od pojišťoven.
Investice, Liberecká akciová společnost má slíbeno od LK objem peněz, který vůbec není
malý, ale je to nutné k tomu, aby tato pilířová špičková nemocnice se mohla rozvíjet.
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Menší příslib, ale přesto velký, je i do České Lípy, kde jejich investiční, resp. stavební
záměr, nebyl podroben žádné diskuzi, takže v této chvíli se bude na představenstvu
a dozorčí radě diskutovat včetně valné hromady, což je rada kraje, aby se řeklo - ano
půjde se původní cestou, kde ty peníze byly, tzn. rekonstrukce nebo stavba nového
pavilonu. Poslední – bylo rozhodnuto, že se bude dělat audit, začíná se se záchrankou,
a pak to budou obě velké nemocnice, liberecká a českolipská, v žádném případě, přes
různé firmy a mediální …, nejde o forenzní audit, jde o normální audit, který musí
rozklíčovat ekonomiku, vnitřní možnosti a finanční rezervy, a to jak nemocnice včetně
záchranky vypadají. K tomu máme problém ve Frýdlantu, kde se jedná téměř každý den,
obden. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. My nejsme hlavním hráčem ve vztahu
s nemocnicí Frýdlant, ale máme povinnost se pokusit zajistit péči i pro tuto oblast.
Já budu mít zítra se šéfem představenstva EUC jednání, uvidíme, jak to dopadne,
samozřejmě vás s tím seznámím.“
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Uvedl, že personální změny ve vedení nemocnic jsou překvapivé, protože nezachytil
v programu ani jedné ze stran, které tvoří koalici, že by chtěly dělat nějaké významné
personální změny v nemocnicích. Nezachytil to ani v Programovém prohlášení koalice.
Doporučil do budoucna, že by bylo dobré zlepšit komunikaci o tak významných věcech,
zejména o tom, proč se nějaké změny dělají a co si od nich koalice slibuje.
 Dále doporučil do budoucna zvážit vytvoření nominačního výboru. Je to orgán
zastupitelstva, který navrhuje radě kraje členy nebo kandidáty na místa statutárních
orgánů jednotlivých firem. Umožňuje vést kvalifikovanou diskuzi a obsazovat důležité
pozice na základě odborných předpokladů a vizí lidi, kteří kandidují.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Konstatoval, že ve zdravotnictví jsou nyní zásadní změny a nikdo o nich nevěděl. Došlo
ke změnám a teď se dozvídají, že byl odvolán ředitel českolipské nemocnice. Kritizoval,
že o těchto věcech by měli být zastupitelé informování, minimálně by měly být
vysvětleny. Uvedl, že neví, co bude následovat. Proč muselo dojít k těm změnám tak
náhle a proč nesetrval předseda představenstva Dr. Lukáš do konání výběrových řízení.
Jan Dvořák
Vznesl 3 otázky s tím, proč se problémy nemocnice neřešily dříve.
1) Je nějaké řešení personální situace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.? Jsou
tam odchody lékařů a sester.
2) Jak je to s navýšením odměn nebo platů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a
v KNL, a.s. od ledna 2017?
3) Budou nějaké odměny v KNL, a.s. a pokud ne, tak proč?
 Požádal o doslovný přepis příspěvku MUDr. Sobotky.
Petr Tulpa
 Popsal situaci v roce 2016 – na konci roku se dělá přehled toho, jak si nemocnice
ekonomicky vede. Od října jsou informace, že výkonnost českolipské nemocnice v těch
kvalitnějších zákrocích upadá a klesá a naopak množství zdravotních úkonů se hromadí
v KNL, a.s. To vyvrcholilo v to, že ředitel i s lékařským ředitelem představili roční vývoj
na valné hromadě. Pokles se dostává do červených čísel. Personální problematika, která
se tam projevila, nejdříve odvoláním ředitele, se kterým ředitel Kratochvíl spolupracoval,
a následně nominací pana Trenčanského, se nezlepšila. Výsledky se dodaly v lednu.
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Martin Půta
 Sdělil, že v minulém roce registroval podporu bývalých členů DR managementu ředitele
Kratochvíla. Nová DR se rozhodla udělat změny v představenstvu. Proběhlo setkání
se zaměstnanci, od členů DR v roce 2016 problémy nezaregistroval. Nová DR to tak
vyhodnotila a uvítal, že se jim podařilo oslovit významné lékaře zevnitř nemocnice.
Pan primář Picmaus, zatím pověřený lékařský ředitel, je dobrou odpovědí na ubývání
lékařské péče, a také snížení plateb od pojišťoven, o kterém bylo poprvé informováno
na valné hromadě minulý týden. Členové DR to intenzivně řešili. Informace o problémech
na chirurgii se nedalo vyhnout. Výběrová řízení na výkonný management nastat musí.
Výběrová řízení na členy představenstva považuje za nápad, který nikde jinde neviděl
realizovat. Je to odpovědnost vlastníků a dozorčích rad. Budou navrženy zásady, kterými
by se měla obsazovat místa ve statutárních orgánech krajských společností s majetkovou
účastí kraje, představí vlastnickou politiku LK. Dokument by mohl být předložen
a schválen do poloviny roku. Nominační výbory jsou věc užitečná. Ale v České Lípě
nebyl prostor čekat. Představenstvo pověřilo vedením pana Marka a pana Picmause.
Považuje to za stav přechodný. Nejpozději v září bude výběrové řízení. Jsou tam nyní
důležitější úkoly, jako stabilizace směrem dovnitř a uklidnit situaci. O něčem takovém,
jako je fůze, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a KNL, a.s., nejedná.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Odpověděl panu Dvořákovi
1) Personální politika – ani pan Sobotka ani rada kraje nejsou ředitelem, který je
zodpovědný za chod nemocnice. Úkolem LK je koordinovat práci, LK je hlavně
povinen, aby nemocnice udržely svůj chod a poskytovaly dobrou péči.
2) V České Lípě se nepočítá s celým navýšením 10 %, a to ani v KNL, a.s., není to nic
protiprávního. Výše nárůstu se odvíjí od ekonomického výsledku. Pro akciové spol.
vládní nařízení neplatí. To, co vláda provedla se mzdami zdravotnictví, aniž na to dala
peníze, považuje za nešťastný krok.
3) Viz 2)
Bc. Zuzana Kocumová
 Témata personálních změn by zasloužila větší informaci, nejlépe v písemné podobě.
 Koordinovat určité věci a chody ve zdravotnictví LK je úkolem lidí na „náměstkovských“
postech, kteří se tam dostávají přes volby, pak také ředitelů, kteří se tam mají dostávat
přes výběrové řízení. Nyní tam je pan Marek, který se tam nedostal ani přes volby ani
přes výběrové řízení. Je na dvou pozicích. Navíc je na přechodnou dobu ředitelem
v českolipské nemocnici. Je to zarážející, jak rychle se to stalo. Kritizovala distancování
pana hejtmana od zdravotnictví. Vlastnická politika kraje mohla vznikat za předchozího
vedení, kdy měli všechny informace. Způsob, rychlost a utajenost toho, co se událo,
to že MUDr. Sobotka nebyl schopen reagovat na dotazy v rámci Výboru zdravotnictví,
protože o nich sám nevěděl, je alarmující. Vyvolává to spoustu otazníků.
Martin Půta
 Pan Marek byl zvolen předsedou členy představenstva KNL, a.s., ve kterém hejtman není
členem a na jednání představenstva nebyl. A to platí i u českolipské nemocnice.
Nominován byl dozorčí radou, kde členem hejtman není. Cílem je do manažerských pozic
využít výběrových řízení, tudíž až bude spolupráce mezi nemocnicemi nastavena,
výběrová řízení proběhnou. Nyní se čekat nemohlo s ohledem na závažnost situace.
Jiří Lőffelmann
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Souhlasil s tím, že by bylo vhodné, aby obě zdravotnická zařízení byla pod jedním
vedením. Je to zdravý posun, aby LK mohl nemocnice řídit a aby mohly spolupracovat.
Nesouhlasil s panem hejtmanem, že dozorčí rada, ve které byl členem, ho neinformovala
o vývoji a o personálních problémech. Sdělil, že hejtman věděl o tom, jakým způsobem
DR a představenstvo může situaci řešit. Nemá pocit, že byl hejtman neinformován.
Nepodařilo se vyřešit personální záležitosti, vnitřní atmosféra a vztahy jsou vinou
managementu. Informace vždy byly známé. I o investičním záměru byl hejtman
informován. Pan Lőffelmann nepřipouštěl, že by nefungovala dozorčí rada.

Martin Půta
 Sdělil, že představenstvo a management měly absolutní podporu dozorčí rady.
Nezaznamenal, že by za poslední rok někdo z DR vystoupil s informacemi, že tam je něco
v nepořádku. Uvedl, že byl informován o konkrétních věcech, ale také věděl, že nemá
žádnou šanci v DR uspět s nějakým návrhem na odměnu v představenstvu. Pokusil
se o to, ale způsob, jakým to proběhlo – to bylo propojení dvou nemocnic, doplnění
primáře Lukáše, prof. Moose a pana Jakoubka do představenstva českolipské nemocnice,
na jednání DR bylo komentováno „tak jako, když to ten vlastník chce, tak my proto
budeme hlasovat“. Považuje to za logický vývoj. DR si to nastavila v novém složení
jinak. Dospěli k dohodě, byl vytvořen tým nového představenstva. Nekritizoval práci
v DR. Již v říjnu žádal, aby pan ředitel Kratochvíl investiční záměr komunikoval
a nechal ho připomínkovat panem Moosem. Nyní ale žádnou informaci o tom, že
proběhlo připomínkování, nemá. Bude se v blízké době muset rozhodnout, jak se vytvoří
prostory v nemocnici.
Ing. Jitka Volfová
 Konstatovala, že v českolipské nemocnici ta situace dospěla k tomu, že naprosto selhala
komunikace – management a zdravotnictví. Lidi si nedůvěřují a nenaslouchají si. Bez
toho nemocnice fungovat nebude. Rada kraje se k tomu chce postavit čelem. Neodsuzuje
kroky minulého managementu ani kroky současné rady kraje.
Ing. Miloš Tita
 Kritizoval, že pan hejtman uvedl, že DR neavizovala žádné problémy, které
by v českolipské nemocnici byly, ale na druhou stranu nová DR zjistila závažné důvody,
pro které bylo potřeba udělat personální kroky. Poprosil o písemné podání informace, jaké
závažné nedostatky či chyby tam byly, aby takové kroky musely proběhnout, a která z DR
udělala tedy chybu.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
 Promluvil ohledně práce DR a deklarované nespokojenosti z úst pana hejtmana – bylo by
dobré, aby, pokud jsou nějaké představy, co do DR chtějí, tak, aby dali dohromady
informace. V době, kdy nebyla už ve funkci paní Kocumová, mnoho informací, co si
vlastník přeje, DR nedostala, s výjimkou prosazení nového člena představenstva. Na DR
jako celek nikdy adresovány nebyly.
 Výsledky hospodaření - jako člen rady měl informaci na konci října 2016 o tom, že byli
v tržbách zdravotních pojišťoven cca 10 mil. Kč nad plán. Hospodářský výsledek byl
v plusu. Byla informace, že tam je nějaký výpadek v platbách z chirurgického oddělní
a že v lednu má přijít nový primář na chirurgické oddělení, a dále nová hlavní sestra. Bylo
slíbeno, že bude po třech měsících vyhodnocení, jestli se problémy podařilo řešit nebo ne.
Považoval tehdy za to, že jde o proces, kde se nikde nedá říct, že je v řízení nemocnice
hotovo. Šlo o součást materiálu, kterou tehdejší DR připravovala pro novou DR. Udělala
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se tam řada věcí. Prosazovalo se, aby se více začala sledovat, např. jak je kvalita péče
vnímána pacienty. Nikdy nebyl impulz k tomu, že to vedení kraje chce.
Doporučil opětovně zřízení nominačního výboru.
Doporučil vytvoření manuálu pro členy DR, o čem je potřeba reportovat a na co se mají
ve své dozorčí funkci zaměřit.

Martin Půta
 Je to věc, která se musí udělat, nikdy předtím se nedávalo přesné zadání DR, co mají
konat a co se od nich očekává. Nyní je to nutné.
 Na valné hromadě získali informace o vykazování směrem ke zdravotním pojišťovnám,
které je menší. Prověřuje to nyní nové vedení, bude to mít dopad na hospodaření
nemocnice v České Lípě.
 Měla by být ambice více provázat nemocnice. Vlastnická politika bude předložena
do konce 1. poloviny, ale aby mohla být připomínkována, tak to bude snad dříve.
Jan Dvořák
 Vznesl dotaz k výměně ve vedení nemocnic – kdy o tom měli být zastupitelé informováni.
Martin Půta
 Nebylo možné informovat, když jednání bylo vedeno v době jednání zastupitelstva.
Písemně budou informováni ve chvíli, kdy bude věc k dispozici.
Jan Dvořák
 Hovořil o problémech s dostupností zubního ošetření v České Lípě. Zeptal se, zda se dají
tyto věci z pozice zastupitelstva ovlivnit.
Petr Tulpa
 Sdělil, že celý systém byl schválen zhruba před půl rokem. Popsal proces a stav zubní
pohotovosti v LK.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil k problematice nemocnic, že je zjevné, že existují problémy ve spolupráci mezi
krajskými nemocnicemi, problémy se zajištěním zdravotní péče na okrajových částech
LK. Kraj má odpovědnost i právo situaci řešit, a to ambiciózně. Druhá věc je, jakým
způsobem to probíhá. LK se chová jako soukromý majitel, což není. Ten, kdo dohlíží
nad krajskými nemocnicemi je primárně zastupitelstvo LK a mělo by být informováno
o zásadních krocích, které jsou připravovány nebo probíhají. To se neděje, nebo se to děje
zpětně. Výsledkem je obsazení důležitého místa člověkem, který má víc kompetencí než
náměstek zdravotnictví a ten o řadě věcí ani není informován. Požadoval odpověď, proč
musela tak rychle proběhnout změna v čele představenstva v KNL Liberec, a.s.
Martin Půta
 Na pozici předsedy představenstva navrhoval pana Marka v březnu 2016. Řešilo se to se
členy DR jak za Liberec, tak za Turnov, shoda v představenstvu na jeho nominaci nebyla,
nalezla se až nyní. Na jednání představenstva přítomen pan Půta nebyl. Krok, který dělají,
považuje za správný. Tímto krokem se, dle něj, prohloubí spolupráce mezi nemocnicemi.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
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V řadě ohledů s panem hejtmanem souhlasil, i s kroky, které se konají. Ale ne se
způsobem, kterým se to řeší - proč proběhla tak rychle změna v představenstvu.

Martin Půta
 Sdělil, že nemůže komentovat kroky někoho jiného, na jednání představenstva nebyl
přítomen.
Bc. Zuzana Kocumová
 Sdělila, že nehlasovala pro pana Marka, protože z těch lidí, kteří byli navrhováni
z vnějších lidí mimo nemocnice, byl nejslabší v představení své vize a v tom, co chce
v představenstvu dělat. Jasně byla navržena odměna za tuto činnost. Neprošel výběrovým
řízením. Je to dosazení člověka, který nemá důvěru z odborných řad, a také z řad
zaměstnanců nemocnice.
Martin Půta
 Tento krok má nyní politickou podporu. Kroky, které jsou konány, jsou považovány
za racionální, mají podporu např. prof. Moose.
Ing. Radovan Vích
 Zajímal ho záměr RK a náměstka zdravotnictví ohledně nemocnice ve Frýdlantu.
 Doporučil a navrhl, aby se pan Marek řešil na úrovni zdravotního výboru, a ten by dal
zastupitelstvu věc na vědomí nebo by ho seznámil s výsledky z jednání.
Martin Půta
 Sdělil, že pan Marek je pozván na další jednání ZK.
Bc. Zuzana Kocumová
 Komentovala, jakým způsobem byli nominováni a zvoleni členové do představenstva
nemocnic a současné obsazení. Postupy jsou v rozporu s programovým prohlášením.
Tento stav je na přechodnou dobu, ale nyní se budou konat ty nejdůležitější kroky.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Jednání kolem situace ve frýdlantské nemocnici pokračují. Hlavní problém je ve vztahu
města Frýdlant a nemocnice z hlediska smlouvy, jak je navázána. Nyní ředitel krajské
záchranky dostal pokyn, aby dělal monitoring výjezdů záchranky a komunikace
s frýdlantskou nemocnicí. Výsledky budou sděleny, až budou k dispozici.
Martin Půta
 Pozval všechny na 12. benefiční ples hejtmana, který se bude konat 3. března 2017
v grandhotelu Zlatý Lev v Liberci.

-

XXXX -
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Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 19:53 hodin.
2. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 28. 2. 2017 od 14:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Jiří Lőffelmann

.………………………………
Pavlína Nováková Hrabálková

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

V Liberci, 8. 2. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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