Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 28. 2. 2017
Přítomno:

42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Mgr.
Jan
Korytář,
Mgr. Jaromír Dvořák

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Květa Vinklátová, Ing. Radovan Vích

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

Pavlína

Nováková

Hrabálková,

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14,04 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných
zařízeních přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno 40 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že obdržel omluvu od Mgr. Jana Korytáře, Pavlíny Novákové
Hrabálkové a Mgr. Jaromíra Dvořáka. Dále, že Mgr. Roman Baran se na zasedání dostaví
se zpožděním.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
Martin Půta sdělil k zápisu z 1. zasedání ZK dne 31. 1. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Pavlína Nováková Hrabálková a Jiří Lőffelmann. Zeptal se Jiřího Lőffelmanna, zda zápis
ověřil a zda k němu má nějaké připomínky. Připomínky nebyly, tímto byl zápis schválen.

2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Ing. Radovan Vích.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 44/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z 2. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
- Ing. Květu Vinklátovou
- Ing. Radovana Vícha
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a za nepřítomného Mgr. Jaromíra Dvořáka navrhl
Ing. Michaela Canova.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 45/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Michael Canov (SLK)
-

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:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil volební komisi a poprosil Ing. Miloše Titu o zvolení náhradníka
za Pavlínu Novákovou Hrabálkovou.
 Ing. Tita navrhl Bc. Stanislava Mackovíka.
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Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 46/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Ing. Eva Burešová (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

Bc. Stanislav Mackovík (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)
Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Sdělil, že zastupitelé obdrželi na stůl do desek tyto materiály:
 PI - 51 i) - Informace o návrhu reorganizace zdravotnických zařízení Libereckého
kraje – právní a organizační aspekty,
 PI – 51 j) - Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje,
 Bod č. 54 - Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu
novely zákona o rozpočtovém určení daní v PSP ČR,
 Bod č. 55 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2198/2016 s Obcí Zdislava - prodloužení termínu realizace
pořízení dopravního automobilu,
 Sdělení k problematice parkování v okolí budovy kraje – zpracovala Mgr. Marie
Filipová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 17. 2. 2017 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu je umístěn návrh programu a materiály pro 2. jednání ZK dne 28. 2. 2017.
Dne 24. 2. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech:
3

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 2. 2017

 30 –– Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, zřízení nového programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
a vyhlášení programů 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.4 - Podpora
dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru
a využití bioodpadů - proběhla pouze změna v názvu, obsah zůstal stejný
 51 c) – Informace o zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace
Ralska“ – proběhla změna v příloze - statut – odst. III. – na základě podnětu
na jednání předsedů klubů dne 23. 2. 2017
 51 h) – Vyhlášení výběrového řízení na obsazení ředitele/ředitelky Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace – bod doplněn po jednání RK
 52 – Změna ve Výboru pro tělovýchovu a sport – rezignace a volba nového člena
– bod doplněn na žádost zastupitele LK
 53 – Změna ve Výboru sociálních věcí – rezignace a volba nového člena - bod
doplněn na žádost zastupitele LK
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Výbor navrhl bod č. 48 stáhnout z programu jednání, z důvodů nejasností v řízení
o porušování rozpočtové kázně. Je to dlouhodobá záležitost. Otázkou je, zda se má tento
případ posuzovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, před nebo po novele.
Petr Tulpa
 Sdělil, že informaci o stanovisku výboru obdržel. Po dohodě s panem Hronem a panem
Richterem, členy Výboru finančního, bylo také s odborem projednáno, že bod se stahovat
nebude. Schválením tohoto bodu se problém ukončí, postup je v souladu s tím, co bylo
nastaveno před novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Požádala o předřazení bodu č. 38 před bod č. 35 z důvodu logiky posloupnosti materiálů.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Požádal o předřazení bodů č. 52 a 53 na začátek programu, kvůli představení nominované
osoby, která se dostavila již na začátku jednání ZK.
Hlasování o zařazení nově předložených bodů do programu jednání – 51 i), 51 j), 54 a 55
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 31. 1. 2017, určení zapisovatelky

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta
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3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady
od 17. do 30. ledna 2017

období

Martin Půta

8.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
č. OLP/2876/2016 s Oblastním spolkem Českého
červeného kříže - změna termínu realizace
technického a materiálního vybavení

Martin Půta

9.

Ing. Jitka Volfová

1)

Majetkoprávní operace – koupě:
v k. ú. Chlum u Dubé (FAMA2016/10/2016)

2)
3)
4)

v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/024)
v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/025)
v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2016/12/084)

10.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
11.

kraje

za

Martin Půta

Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA
2016/09/015)
pozemku v k.ú. Hrabačov (FAMA 2016/09/045)
pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA
2016/09/051)
pozemku v k.ú.
Mníšek u Liberce (FAMA
2016/09/086)
pozemku v k.ú.
Chlum u Dubé (FAMA
2016/10/021)
pozemků v k.ú. Martinice v Krkonoších (FAMA
2016/10/099)
Majetkoprávní operace – koupě:

1)
2)

pozemku v k.ú. Frýdlant
pozemků v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách

3)
4)
5)

pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
pozemků v k.ú. Horní Chrastava a Chrastava I
pozemků v k.ú. Smržovka

6)

pozemků v k.ú. Prácheň

1)

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu

2)
3)

pozemků v k.ú. Černousy
pozemku v k.ú. Vyskeř

12.

Ing. Jitka Volfová
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4)

pozemků v k.ú. Smržovka

13.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemku
v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého
majetku mezi příspěvkovými organizacemi
Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

15.

Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým
krajem a Městysem Zásada

Ing. Jitka Volfová

16.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního
řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních
služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách, které je financováno z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2017

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017,
zapojení
vratek
nedočerpaného
účelového
příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí, a kapitoly 920
14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

18.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení
výdajů kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje odbor
zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

19.

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných
a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora
preventivních a léčebných projektů v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

20.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK, odbor
zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
LK v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého
kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora
osob se zdravotním postižením

MUDr. Přemysl Sobotka

21.

Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
v Libereckém kraji v roce 2017

Ing. Květa Vinklátová

22.

Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových
organizací rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová
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23.

Úprava Statutu soutěže Památka roku Libereckého
kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité
kulturní památky na území Libereckého kraje
a vyhlášení soutěže za rok 2016

Ing. Květa Vinklátová

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/17
převod finančních prostředků z kapitoly 91207 Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, do kapitoly 92014
Kapitálové výdaje, odboru investic a správy
nemovitého majetku, a schválení záměru - obnova
a restaurování omítky na objektu čp. 57 „Červený
Dvůr“

Ing. Květa Vinklátová

25.

Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje;
Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí
v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro
rok 2017

Jiří Löffelmann

26.

Změna
termínu
realizace
projektu
Vodohospodářskému sdružení Turnov - Smlouva
o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských
akcí č. OLP/2795/2016

Jiří Löffelmann

27.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17 –
alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017,
zapojení uhrazené škody způsobené společností
PURUM s.r.o., do rozpočtu 2017, kapitoly 932 08 –
Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství

Jiří Löffelmann

28.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/17 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu
Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů
v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

29.

Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení
programu Podpora hospodaření v lesích

Jiří Löffelmann

30.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství, zřízení nového
programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru
a využití bioodpadů a vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti
životního prostředí a zemědělství a 8.5 - Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann
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31.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/17 převod finančních prostředků z kapitoly 926 11
Dotační fond, odbor územního plánování
a stavebního řádu do kapitoly 926 02 Dotační fond,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková
Kotasová

32.

Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu
činností mateřských center v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory
regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy
venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Jiří Löffelmann

34.

Vyhlášení
programu
Kotlíkové
dotace
v Libereckém kraji realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 2

Ing. Radka Loučková
Kotasová

35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní
akademie“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Školy bez bariér – střední odborné školy“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné
laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektu a navýšení výdajů v kapitole 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor –
ukončení projektů „Rozvoj místní agendy 21
v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné
prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické
záchranné služby v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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39.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

40.

Změna zřizovací listiny (předmět činnosti, příloha
č. 1) – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká
999, příspěvková organizace

Petr Tulpa

41.

Petr Tulpa

1.

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek

2.

24TP

42.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů
4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická
primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže
a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7
Program Podpora kompenzačních pomůcek pro
žáky s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

43.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení
programů 4.22 Program sport handicapovaných,
4.23 Program Sportovní akce, 4.26 Program
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech

Petr Tulpa

44.

Dotační program významné sportovní akce 2017 –
vyhlášení podmínek

Petr Tulpa

45.

Dotační program podpora malých sportovních
organizací 2017 – vyhlášení podmínek

Petr Tulpa

46.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace
Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou,
z.s. na projekt Jablonecká hala 2017

Petr Tulpa

47.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 –
alokace
použitelných
zdrojů
minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017,
zapojení
vratek
nedočerpaných
účelových
příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

48.

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně –
Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Žandov

Petr Tulpa
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49.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2017

Marek Pieter

50.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
dopravy, vyhlášení programů 6.1 rozvoj cyklistické
dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy

Marek Pieter

51.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 1. 2017
do 7. 2. 2017

b)

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji
v roce 2017
Zřízení Komise Rady Libereckého kraje
„Revitalizace Ralska“
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III.
třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy
v Libereckém kraji

Marek Pieter

Informace o zahraničních pracovních cestách členů
Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 11. a 1.
– 31. 12. 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění

Martin Půta

Řešení
investičních
projektů
Zdravotnické
záchranné služby LK
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa
ředitele/ředitelky Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace
Informace o návrhu reorganizace zdravotnických
zařízení Libereckého kraje – právní a organizační
aspekty

MUDr. Přemysl Sobotka

Aktuální stav zajištění
Libereckého kraje

Marek Pieter

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

dopravní

obslužnosti

Ing. Jitka Volfová
Marek Pieter

Martin Půta

Ing. Květa Vinklátová

MUDr. Přemysl Sobotka

52.

Změna ve Výboru pro tělovýchovu a sport
Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace
a volba nového člena

prof. Ing. Josef Šedlbauer,
Ph.D.

53.

Změna ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje - rezignace a volba nového člena

prof. Ing. Josef Šedlbauer,
Ph.D.

54.

„Pověření
jednat
jménem
Zastupitelstva
Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona
o rozpočtovém určení daní v PSP ČR.“

Martin Půta
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55.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace
z
rozpočtu
Libereckého
kraje
č. OLP/2198/2016 s Obcí Zdislava - prodloužení
termínu realizace pořízení dopravního automobilu

56.

Náměty a připomínky

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

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 – výbor provedl kontrolu předložených materiálů,
zkonstatoval formální správnost všech usnesení a nezjistil žádnou nezákonnost. Upozornil
na to, aby zápisy z jednotlivých výborů byly včas podepsány a vyvěšeny na webu LK.
Martin Půta
 Vznesl dotaz, o jaké výbory se ve věci jednalo.
Ing. Miloš Tita
 Upřesnil, že se jednalo o Výbor finanční – konkrétně zápis z 1/2017.
Hlasování o návrhu usnesení s doplněným usnesením:
USNESENÍ č. 47/17/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. 276/16/ZK z 31. 12. 2016 na 31. 8. 2018, 277/16/ZK
z 31. 12. 2016 na 31. 8. 2018, 548/16/ZK ad 2) z 31. 1. 2017 na 28. 2. 2017, 552/16/ZK
z 31. 1. 2017 na 28. 2. 2017, 549/16/ZK ad 2) z 31. 1. 2017 na 28. 2. 2017,
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 532/15/ZK, 569/15/ZK, 253/16/ZK, 296/16/ZK, 375/16/ZK,
388/16/ZK, 408/16/ZK, 450/16/ZK, 459/16/ZK, 567/16/ZK, 37/V/16/ZK, 38/V/16/ZK,
39/V/16/ZK, 40/V/16/ZK, 41/V/16/ZK, 42/V/16/ZK, 47/V/16/ZK, 49/V/16/ZK, 52/V/16/ZK,
58/V/16/ZK, 59/V/16/ZK, 61/V/16/ZK, 62/V/16/ZK, 63/V/16/ZK, 64/V/16/ZK, 65/V/16/ZK,
66/V/16/ZK, 67/V/16/ZK, 69/V/16/ZK, 81/V/16/ZK, 85/V/16/ZK, 86/V/16/ZK, 88/V/16/ZK,
89/V/16/ZK, 90/V/16/ZK, 91/V/16/ZK, 93/V/16/ZK, 94/V/16/ZK, 96/V/16/ZK, 97/V/16/ZK,
98/V/16/ZK, 101/V/16/ZK, 102/V/16/ZK, 105/V/16/ZK, 106/V/16/ZK, 107/V/16/ZK,
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108/V/16/ZK, 109/V/16/ZK, 110/V/16/ZK, 112/V/16/ZK, 114/V/16/ZK, 116/V/16/ZK,
118/V/16/ZK, 119/V/16/ZK, 120/V/16/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. prosince 2016 do 16. ledna 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Martin Půta
 Požádal Ing. Pavla Marka, předsedu představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.,
aby se představil. Sdělil, že Ing. Marek byl přítomen na jednání Výboru zdravotnictví.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Navázal na jednání Výboru zdravotnictví, kde se zúčastnil. Představil se a hovořil o svých
pracovních činnostech v minulosti. Jeho jmenování bylo logickým krokem, který
navazoval na vytvoření „personální unie“, tak aby se mohlo pokračovat v záměru kraje, tj.
propojovat synergicky obě nemocnice pro jejich prospěch. Okomentoval kroky, které
byly učiněny v NsP Česká Lípa, a.s., s ohledem na ekonomickou a personální situaci.
Úkolem, který obdržel, je propojení nemocnic holdingové struktury, s tím, že práce
na tomto propojení jsou na počátku. Sdělil, že materiál, který je předložen na ZK,
nastavuje právní rámec, jde o základní výchozí materiál, nereflektuje skutečnou
problematiku krajského zdravotnictví, ta bude muset být zapracována. Budou následovat
další jednání s managementem nemocnic, kde by se měl zpracovat návrh, který by
reagoval na nepříznivou situaci v těchto nemocnicích a na personální situaci v českolipské
nemocnici. Tento materiál by měl být v co nejkratší době předložen. Dále hovořil
o postupech a personálních změnách na konkrétních odděleních.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Na Ing. Marka vznesl dotaz, proč si myslí, že právě on byl vybrán na tuto pozici.
Na pozici se dostal napřímo, bez výběrového řízení, o kterém by byli informováni i další
akcionáři liberecké nemocnice.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Sdělil, že v celé své profesní kariéře nezaznamenal, že by se do představenstva provádělo
výběrové řízení. Byl jmenován do představenstva s tím, že věc byla projednána s oběma
představiteli akcionářů již před rokem, žádný problém nebyl. Hovořil o tom, proč byl
osloven zrovna on – sdělil své profesní zkušenosti, které jsou využitelné pro činnost ve
vedení nemocnic.
Bc. Stanislav Mackovík
 Sdělil, že v září 2016 bylo publikováno v médiích, že českolipská nemocnice má zajištěn
určitý příjem na různé projekty na zlepšení přístrojového vybavení – vznesl dotaz, jak to
vypadá s těmito projekty a zda budou realizovány v celém objemu. Dále ho zajímal
personální stav v českolipské nemocnici – stav lékařů, jejich atestací, a zda nemocnice
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splňuje na všech odděleních personální a technickou vybavenost, tak aby oddělení mohla
účtovat pojišťovně péči, kterou poskytuje v souladu s platnou legislativou. Požádal
o písemnou odpověď o tom, jak jednotlivá oddělení personálně fungují, a to ke konci
března 2016.
Martin Půta
 Konstatoval, že takový materiál je k dispozici, byl předložen na valné hromadě na konci
ledna 2017 bývalým ředitelem českolipské nemocnice panem Kratochvílem,
k požadovanému datu. Není problém ho předložit všem zastupitelům, např. v emailové
podobě. Tyto informace byly jedny z hlavních důvodů, proč se DR a představenstvo
rozhodlo k personální změně v českolipské nemocnici.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Konstatoval, že je připraven tento materiál aktualizovat, protože situace se časem vyvíjí.
Po zpracování bude písemně předložen.
 Reagoval na Bc. Mackovíka ohledně dotace na projekty na zlepšování přístrojového
vybavení – nadále se na tom pracuje, jsou s tím spojeny i jiné vyvolané investice. Úkolem
je také posoudit umístění této dotace v nemocnici, jsou to finance na vybavení
a v minulosti byla prezentována jiná - větší částka, než je uváděna nyní. Jednalo
se o situaci, kdy byl ředitelem pan Kratochvíl. Dále pohovořil o zdrojích financí
pro českolipskou nemocnici a jejich možném využití. V budoucnu bude předložena
relevantní informace a ekonomická situace nemocnice.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz na Ing. Marka, jaká je jeho vize do budoucna v horizontu 2 - 3 let, jak
v českolipské tak liberecké nemocnici. Dále se zajímal o to, jak Ing. Marek vidí svou
budoucnost v českolipské nemocnici, zda očekává, že zůstane jako výkonný ředitel
či nikoliv.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Požádal o korektnost otázek. Konstatoval nedostatek času k tomu, aby management mohl
posoudit situaci a předložit nějakou vizi na základě analýzy, např. SVOT. Nerespektuje
se zde ani 100 dní, které běžně dostává každý ministr nebo kdokoliv, kdo nastoupí do
svých společností. Jeho vize je vytvoření týmu lidí, který bude spolupracovat, což jsou
obě představenstva nemocnic jak v Liberci, tak v České Lípě. Tato vize musí naplnit
základní úkoly, které nemocnice mají. Sdělil, že představy má, směřují k ekonomickým
záležitostem. Aby se mohly naplňovat vize, musí se naplnit základní životní funkce.
Českolipská nemocnice je ve stavu, kde je personální problém, nebyl dopracován projekt,
není nastavena ekonomika, ani reportingové výsledky. Byl překvapen, v jakém stavu
nemocnici nalezl. Systémy, které tam byly nastaveny, nebyly dobré. Vize se stále vyvíjí.
Nejdříve se nastaví spolupráce s libereckou nemocnicí a dále se bude pracovat
na holdingové struktuře, aby se postupovalo jednotně, tak aby se zajistila zdravotní péče
na úrovni a aby nebyly nemocnice závislé na dotacích a příspěvcích od LK.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil pro přesnost v obsazování představenstev, že již několik let prosazoval princip,
že představenstva jsou složena z členů managementu, takže je zde trochu jiné obsazení,
než nyní představují řešené nemocnice. Předseda představenstva je odlišný od řadového
člena představenstva. Proto se ohradil proti poznámce, zda na členy představenstva bylo
výběrové řízení. Ano, bylo, ale skrze to, že byli vybíráni do managementu.
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Komentoval činnosti Ing. Marka – a vznesl dotaz, zda by mohl objasnit svoji roli v řízení
holdingu Jablonex Group, a.s., který za několik let prošel „volným pádem“.

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Sdělil, že řídil Jablonex Group, a.s., pouze poslední rok, kdy měl za úkol
restrukturalizovat a zachránit zbytky společnosti, podařilo se mu velkou část společnosti
převést na novou a nyní nejziskovější společnost skupiny. Bylo to v době finanční krize.
Je to otázka spíše pro akcionáře.
Mgr. Romana Žatecká
 Konstatovala, že Ing. Marek vstupuje do nemocnice v těžké situaci a budou za něj mluvit
výsledky jeho práce. Doufá ve spolupráci NsP Česká Lípa, a.s. s Městem Česká Lípa, ať
už nabídka odkupu akcií na Zastupitelstvu Města Česká Lípa ve čtvrtek 2. 3. 2017
dopadne jakkoliv.
 Vznesla dotaz, kdy návrh řešení situace v českolipské nemocnici, který Ing. Marek
zmiňoval, bude k dispozici.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Sdělil, že návrh řešení situace v českolipské nemocnici má několik hlavních bodů.
Nejprve nastavení „stavebně nemocničního generelu“, který musí být připraven
do 30. 6. 2017, a poté úzce navazující na oblast ohledně spolupráce s libereckou
nemocnicí. Návrh by měl být připraven do měsíce až do měsíce a půl. Bude první fáze
struktury, která by řešila i personální složitost v NsP Česká Lípa, a.s. V tuto chvíli je to
o pomoci dobře řízené krajské nemocnice ve prospěch okresní nemocnice, která je
důležitá z hlediska spádovosti. Předpokládaný termín pro předložení návrhu je do konce
4/2017. Holdingové záležitosti jsou na počátku, vývoj bude takový, že horizont
ke schvalování by mohl být do konce roku 2017. Celá struktura má reálnou šanci
na fungování od roku 2019.
Bc. Zuzana Kocumová
 Reagovala na informaci od Ing. Marka o tom, že s jeho jmenováním neměl pan primátor
SML žádný problém. Nabídla přečtení konkrétního emailu, který byl zaslán 7. 4. 2016 před jmenováním, a také zápis z DR (z 15. 4. 2016), kde je jasně uvedeno, že za SML trvá
na tom, aby celé představenstvo bylo obsazeno celým managementem společnosti, a že
stále není porozuměno nominaci Ing. Marka a jeho případnému zaměření. Na DR zaznělo,
že SML s nominací nesouhlasí. Nic z toho se nedostalo do zápisu z DR. Informace
od Ing. Marka jsou zkreslovány. Již v minulosti bylo přímou vizí, aby se dostal
do představenstva. Měl dostatek času na vytvoření představy o vizi nemocnice. Požádala
o shrnutí, jaká je jeho vize a kam chce zdravotnictví dovést. Dále se zeptala,
co pozitivního přineslo jeho téměř roční působení v představenstvu nemocnic.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Upozornil na to, že je manažer, nikoliv politik. Skutečná vize může nastat, až když
existuje reálná moc věci ovlivnit – šanci podívat se na podstatu toho, co se má propojovat,
na ekonomické ukazatele, systémy, procesy, bez toho se nic změnit nedá. Uvedl, že dostal
mandát k tomu, aby společnosti propojil, rozkryl informace vzájemně, aby je všichni
dostali, aby se s nimi dalo pracovat, a aby se na základě toho dal vypracovat holding,
který bude pomáhat občanům LK, aby dostali lepší zdravotní péči.
Bc. Stanislav Mackovík
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Vznesl personální otázku na nemocnici v Turnově, zda platí informace, že k 30. 4. 2017
ukončuje svou činnost primář Hajn a zůstanou zde pouze 3 chirurgové důchodového
věku. Čtyři doktoři na konci tohoto roku budou v důchodu. Jak vidí dál personální rozvoj
v rámci tohoto oddělení.
A dále se zeptal, zda byl již Ing. Marek osloven nemocnicí v Semilech. Personální situace
na chirurgickém oddělení není valná, lůžková chirurgie fungovat nebude. Zeptal se, zda
Ing. Marek bude personálně participovat, např. lékaři z Liberce, aby pomáhali zajistit
provoz.

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Sdělil, že situace v Semilech je mu známa z hlediska celkového stavu na chirurgickém
oddělení, kterou již řešil. Personální řešení je v kompetenci managementu, tj. ředitele
Nečesaného. Tuto záležitost představenstvo neřeší, nicméně je možné, že to bude jedno
z témat na jednání představenstva v bodě různé. Personální situace se řeší i přes hranice
kraje. Uvedl, že je v kontaktu s nemocnicí T. G. Masaryka v Semilech, kde komunikoval
s panem ředitelem o vzájemné vypomoci, stejně jako s libereckou nemocnicí. Nyní nelze
řešit personální výpomoc ve všech nemocnicích, kde problém je. Není kapacita lidských
zdrojů. Priorita je vyřešit problémy v českolipské nemocnici, propojení s libereckou
nemocnicí, následně bude řešena spolupráce s nemocnicí v Semilech a jinými
nemocnicemi.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D
 Kritizoval způsob odpovědí Ing. Marka. Sdělil, že pokládané otázky jsou podstatné
z několika důvodů – z hlediska pracovních zkušeností Ing. Marka a dále jeho obsazení
do funkce pomocí politického krytí pana hejtmana.
Martin Půta
 Konstatoval, že na rozdíl od pana Baxy, který se podílel 4 roky na práci v DR českolipské
nemocnice a nese tedy spoluzodpovědnost za její současný stav, není ani členem žádného
z představenstev, ani členem DR těchto společností.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Konstatoval, že jeden princip, který tu byl viděn v posledních letech je, že představenstva
velkých krajských firem jsou obsazována členy managementu, kteří byli transparentně
vybráni. To bylo porušeno. Druhý princip je, že uchazeč na tak vysokou pozici by měl
představit jasnou vizi, zvlášť když k tomu měl rok působení v příslušném orgánu.
Ani to tu nezaznělo. Třetí princip na takového uchazeče je projevit osobní důvěryhodnost,
že takovou pozici zvládne podle představ akcionářů. Zdůraznil, že role opozice je také
kontrolovat a tyto otázky klást.
Bc. Zuzana Kocumová
 Kritizovala styl jednání Ing. Marka a pana hejtmana. Opakovala, že postoj k obsazení
dané pozice pana primátora SML nebyl pozitivní.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D
 Konstatoval, že pan hejtman se opakovaně na ZK dotýká působení pana Baxy
v českolipské nemocnici. Nikdy se ho hejtman neptal, jak zde situaci sám vnímá. Sdělil,
že jedna z věcí, kterou do NsP Česká Lípa, a.s., vnesl bylo, aby po personálních změnách
v představenstvu, které tam proběhly, pan ředitel před volbami předložil informaci o tom,
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co udělal a v jakém stavu věci jsou. Očekával, že proběhne vyhodnocení ze strany nového
vedení kraje, nebo ze strany nové DR a dle toho bude rozhodnuto o postu ředitele.
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s.
 Poděkoval za pozvání a za to, že mohl říci své názory. Je připraven se kvůli problematice
setkat a dále situaci probírat.
Martin Půta
 Sdělil, že ani v minulosti nebyli členové představenstva ani členové managementu v obou
nemocnicích vybírání formou výběrového řízení, byli vybráni pouze ředitelé. Výměny
v představenstvu byly schváleny v DR obou společností, v Liberci bez hlasů zástupců za
SML.
 Poděkoval Ing. Markovi za účast na jednání ZK.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 48/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 17. do 30. ledna 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 17. do 30. ledna 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

39

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (52) Změna ve Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje rezignace a volba nového člena
Předkladatel: Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že dva zástupci klubu ZpLK LK, kteří podali rezignaci, změnili na začátku roku
zaměstnání, proto nejsou schopni vykonávat současně činnost ve výborech. Klub ZpLK
proto navrhl nové nominanty – paní Machartovou, která se osobně představí a Tomáše
Valouška, který je povoláním programátor a dále dobrovolným trenérem dětí v oddíle
běžeckého lyžování Dukla Liberec, dostavit se na ZK nemohl.
Martin Půta
 Konstatoval, že na KÚ byly doručeny písemné souhlasy s nominací od obou
nominovaných osob.
Ing. Dan Ramzer
 Provedl přítomné volbou členů do výboru.
Hlasování o návrhu usnesení
16
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==================================================================
USNESENÍ č. 49/17/ZK
Změna ve Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace
a volba nového člena
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rezignaci Ing. Jakuba Macka na post člena Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva
Libereckého kraje ke dni 27. 2. 2017
a volí
Tomáše Valouška na post člena Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého
kraje.
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (53) Změna ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace
a volba nového člena
Předkladatel: Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Ing. Dan Ramzer
 Provedl přítomné volbou členů do výboru. Požádal paní Machartovou o stručné
představení.
Mgr. Zora Machartová, ředitelka sdružení Tulipán, nezisková organizace
 Stručně se představila.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 50/17/ZK
Změna ve Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nového člena
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rezignaci Lenky Ackermannové na post členky Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje ke dni 21. 2. 2017
a volí
Mgr. Zoru Machartovou na post členky Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje.
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

Martin Půta
 Poblahopřál oběma zvoleným členům do výborů.
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2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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10. (8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje č. OLP/2876/2016 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
- změna termínu realizace technického a materiálního vybavení
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 51/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje č. OLP/2876/2016 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže - změna termínu
realizace technického a materiálního vybavení
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Českého červeného kříže – Oblastního spolku Českého červeného
kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 00426091, o změnu
termínu realizace projektu „Technické a materiální vybavení Oblastního spolku Českého
červeného kříže Liberec zařazených do sil a prostředků IZS LK“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Krizového fondu Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 352/16/ZK dne 21. 6. 2016,
schvaluje
1) změnu termínu zahájení realizace projektu „Technické a materiální vybavení Oblastního
spolku Českého červeného kříže Liberec zařazených do sil a prostředků IZS LK“
z 1. 7. 2016 na 1. 6. 2016,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2876/2016, o poskytnutí účelové dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Českým červeným křížem – Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1,
IČO: 00426091, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu zahájení
realizace projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/2876/2016, Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

11. (9) Majetkoprávní operace – koupě:
1)
v k. ú. Chlum u Dubé (FAMA2016/10/2016)
2)
v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/024)
3)
v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/025)
4)
v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2016/12/084)
18

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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==================================================================
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 52/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1)
v k. ú. Chlum u Dubé (FAMA2016/10/2016)
2)
v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/024)
3)
v k. ú. Horní Chrastava (FAMA 2016/10/025)
4)
v k. ú. Roztoky u Semil (FAMA 2016/12/084)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi části p.p.č. 2010/1 o výměře 3600 m2, nově označené jako p.p.č. 2010/41,
ostatní plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 252-31/2016
ze dne 27. 5. 2016, v katastrálním území Chlum u Dubé a obci Chlum, evidované
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, od obce Chlum, se sídlem Chlum, IČO: 00483362,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 144.000 Kč (slovy: sto čtyřicet čtyři
tisíc korun českých); jedná se o výkup pozemku pod silnicí za refundovanou cenu,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO:70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
2.

3.

a)

koupi p.p.č. 56/5 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Horní
Chrastava, obci Chrastava, evidovaném na listu vlastnictví č. 835 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od manželů

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě
korun českých), jedná se o výkup pozemku pod silnicí,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO: 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
a) koupi p.p.č. p.p.č. 311/8 o výměře 43 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Horní Chrastava, obci Chrastava, evidovaném na listu vlastnictví č. 39
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od společnosti TFM s. r. o., Frýdlantská 41, 463 31 Chrastava, IČO: 25006291,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.150 Kč (slovy: dvě tisíce sto padesát
korun českých); jedná se výkup pozemku pod silnicí,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
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4.

a)

IČO: 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
koupi p.p.č. 1954/45 o výměře 70 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidované na listu vlastnictví č. 348
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou
celkovou kupní cenu ve výši 6.880 Kč (slovy: šest tisíc osm set osmdesát korun
českých); jedná se o výkup pozemku pod silnicí – část ceny dle znaleckého posudku
bude refundována,

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO: 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

12. (10) Majetkoprávní operace – koupě:
1)
pozemku v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA 2016/09/015)
2)
pozemku v k.ú. Hrabačov (FAMA 2016/09/045)
3)
pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2016/09/051)
4)
pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce (FAMA 2016/09/086)
5)
pozemku v k.ú. Chlum u Dubé (FAMA 2016/10/021)
6)
pozemků v k.ú. Martinice v Krkonoších (FAMA 2016/10/099)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 53/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1)
pozemku v k.ú. Levínská Olešnice (FAMA 2016/09/015)
2)
pozemku v k.ú. Hrabačov (FAMA 2016/09/045)
3)
pozemku v k.ú. Kunratice u Frýdlantu (FAMA 2016/09/051)
4)
pozemku v k.ú. Mníšek u Liberce (FAMA 2016/09/086)
5)
pozemku v k.ú. Chlum u Dubé (FAMA 2016/10/021)
6)
pozemků v k.ú. Martinice v Krkonoších (FAMA 2016/10/099)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.

a)

2.

a)

3.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
a) koupi p.p.č. 171/8 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Kunratice u Frýdlantu, obci Kunratice, evidovaném na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od obce
Kunratice, se sídlem Kunratice 158, 464 01 Kunratice, IČO 46744967, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 480 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát korun českých),
zastavěno při Rekonstrukci silnic III/0353 a III/0357, cena nebude refundována,

4.

koupi p.p.č. 1441/7 o výměře 70 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v katastrálním území Levínská Olešnice, obci Levínská Olešnice, evidovaném
na listu vlastnictví č. 475 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, od státního podniku Lesy České republiky, se sídlem Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.150 Kč (slovy: tři tisíce sto padesát
korun českých), jedná se o cenu dle znaleckého posudku, cena bude refundována.
Pozemek je zastavěn tělesem silnice III/2931,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
koupi ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na p.p.č. 735/4 o výměře
66 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Hrabačov, obci Jilemnice,
evidovaném na listu vlastnictví č. 871 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 825 Kč (slovy: osm set dvacet pět
korun českých), jedná se o výkup pozemku pod silnicí II. tř., za státem refundovanou
cenu,

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
a) koupi p.p.č. 1092/18 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Mníšek u Liberce, obci Mníšek, evidovaném na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od obce Mníšek, se sídlem
Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek, IČO 00263001, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých), jedná se o pozemek zastavěný
silnicí č. III/2907 Fojtka- rozšíření silnice, cena nebude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
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5.

a)

koupi části st.p.č. 108 o výměře 82 m2, nově označené jako p.p.č. 2037, ostatní
plocha, ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 252-31/2016 ze dne
27. 5. 2016, v katastrálním území Chlum u Dubé, obci Chlum, evidované na listu
vlastnictví č. 78 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.280 Kč (slovy: tři tisíce dvě
stě osmdesát korun českých), jedná se o výkup pozemku pod silnicí III. tř., za státem
refundovanou cenu,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,

6.

a)

koupi
- části p.p.č. 442/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 442/3, zahrada,
- části p.p.č. 473/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 473/6, vodní plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 471-154/2013 ze dne 1. 10. 2013,
v katastrálním území Martinice v Krkonoších, obci Martinice v Krkonoších,
evidovaných na listu vlastnictví č. 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily, od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/4 představující částku 25 Kč (slovy: dvacet pět
korun českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti 1/2 představující částku 50 Kč (slovy: padesát korun
českých) z kupní ceny,
podíl
o velikosti 1/4 představující částku 25 Kč (slovy: dvacet pět korun českých) z kupní
ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 100 Kč (slovy: sto
korun českých), cena nebude refundována. Předmětné části pozemků jsou dotčené
rekonstrukcí mostu ev.č. 293-004,

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

13. (11) Majetkoprávní operace – koupě:
1)
pozemku v k.ú. Frýdlant
2)
pozemků v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách
3)
pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
4)
pozemků v k.ú. Horní Chrastava a Chrastava I
5)
pozemků v k.ú. Smržovka
6)
pozemků v k.ú. Prácheň
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 54/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1)
pozemku v k.ú. Frýdlant
2)
pozemků v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách
3)
pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
4)
pozemků v k.ú. Horní Chrastava a Chrastava I
5)
pozemků v k.ú. Smržovka
6)
pozemků v k.ú. Prácheň
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi části p.p.č. 3998 o výměře 28 m2, nově označené jako p.p.č. 3998/2, vodní
plocha, vymezené geometrickým plánem č. 2462-1172/2012 ze dne 8. 1. 2013,
nacházejí se v k.ú. Frýdlant, obci Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 1629
u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od obchodní korporace Frýdlantské strojírny –
Rasl a syn a.s., se sídlem Žitavská 909, 464 01 Frýdlant, IČO 25006568,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.260 Kč (slovy: tisíc dvě stě šedesát
korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
2.

a)

koupi části p.p.č. 639/2 o výměře 84 m2, nově označené jako p.p.č. 639/3, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 722/4 o výměře 135 m2, nově označené
jako p.p.č. 722/14, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 2452/9
o výměře 60 m2, nově označené jako p.p.č. 2452/23, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezených geometrickým plánem č. 1168-123/2016 ze dne 24. 6. 2016,
a dále p.p.č. 722/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 2452/7 o výměře 179 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, nacházejících se v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, obci Albrechtice
v Jizerských horách, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, od obce Albrechtice v Jizerských horách, se sídlem
č.p. 226, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, IČO 00262277, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 18.800 Kč (slovy: osmnáct tisíc osm set korun
českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
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3.

a)

4.

a)

5.

koupi části p.p.č. 76/1 o výměře 276 m2, nově označené jako p.p.č. 76/4, orná půda,
a části p.p.č. 77 o výměře 211 m2, nově označené jako p.p.č. 77/3, orná půda,
vymezených geometrickým plánem č. 149-5/2015 ze dne 23. 4. 2015, nacházejících
se v k.ú. Poustka u Frýdlantu, obci Višňová, evidovaných na listu vlastnictví č. 231
u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 97.400 Kč (slovy: devadesát sedm tisíc
čtyři sta korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant,
koupi části p.p.č. 1519/3 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 1519/6, ostatní
plocha, způsob využití silnice, a části p.p.č. 1519/3 o výměře 11 m2, nově označené
jako p.p.č. 1519/7, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým
plánem č. 640-76/2014 ze dne 4. 11. 2014, p.p.č. 304/2 o výměře 38 m2, p.p.č.
304/3 o výměře 15 m2, p.p.č. 304/4 o výměře 3 m2, p.p.č. 539/13 o výměře 61 m2,
p.p.č. 539/14 o výměře 42 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k.ú. Horní Chrastava, obci Chrastava, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, a dále p.p.č. 1391/21 o výměře
20 m2 , p.p.č. 1391/22 o výměře 181 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k.ú. Chrastava I, obci Chrastava, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, od města Chrastava, se sídlem náměstí
1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO 00262871, za vzájemně dohodnutou celkovou
kupní cenu ve výši 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set korun českých),

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
a) koupi části p.p.č. 3931 o výměře 10 m2, nově označené jako p.p.č. 3931/2, části
p.p.č. 3936 o výměře 26 m2, nově označené jako p.p.č. 3936/5, obě ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 2640-167/2008 ze dne
15. 12. 2015, části p.p.č. 2042 o výměře 433 m2, nově označené jako p.p.č. 2042/2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 2072 o výměře 466 m2, nově
označené jako p.p.č. 2072/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 2634-176/2015 ze dne 1. 7. 2015,
nacházejících se v k.ú. Smržovka, Smržovka, evidovaných na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od města Smržovka, se sídlem
náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO 00262579, za vzájemně
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 37.400 Kč (slovy: třicet sedm tisíc čtyři sta
korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

6.

a)

koupi p.p.č. 15/2 o výměře 240 m2, p.p.č. 19/4 o výměře 106 m2, p.p.č. 19/5
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o výměře 300 m2, p.p.č. 19/6 o výměře 97 m2, p.p.č. 21/4 o výměře 28 m2, p.p.č.
21/5 o výměře 78 m2, p.p.č. 21/6 o výměře 7 m2, p.p.č. 25/2 o výměře 110 m2,
p.p.č. 27/2 o výměře 5 m2, p.p.č. 52/7 o výměře 81 m2, vše ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k.ú. Prácheň, obci Kamenický Šenov, evidovaných
na listu vlastnictví č. 196 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 126.240
Kč (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc dvě stě čtyřicet korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (12) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
1)
pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
2)
pozemků v k.ú. Černousy
3)
pozemku v k.ú. Vyskeř
4)
pozemků v k.ú. Smržovka
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 55/17/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí:
1)
pozemků v k.ú. Poustka u Frýdlantu
2)
pozemků v k.ú. Černousy
3)
pozemku v k.ú. Vyskeř
4)
pozemků v k.ú. Smržovka
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) bezúplatný převod p.p.č. 81/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, a p.p.č. 89/8 o výměře 135 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k.ú. Poustka u Frýdlantu, obci Višňová, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR – Státní pozemkový
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
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2.

3.

4.

a)

Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
bezúplatný převod části p.p.č. 212/10 o výměře 13 m2, nově označené jako p.p.č.
212/17, vodní plocha, části p.p.č. 235/3 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č.
235/7, vodní plocha, a části p.p.č. 212/12 o výměře 63 m2, nově označené jako p.p.č.
212/18, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem č. 185-64/2016 ze dne
2. 2. 2016, nacházejících se v k.ú. Černousy, obci Černousy, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR – Státní pozemkový
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Frýdlant,
a) bezúplatný převod části p.p.č. 4073 o výměře 2 m2, nově označené jako
p.p.č. 4073/2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým
plánem č. 631-123/2016 ze dne 12. 7. 2016, nacházející se v k.ú. Vyskeř, obci
Vyskeř, evidované na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Semily, od
ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO 01312774,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
a)

bezúplatný převod části p.p.č. 3937 o výměře 190 m2, nově označené jako p.p.č.
3937/5, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 3937 o výměře 53 m2,
nově označené jako p.p.č. 3937/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p.p.č. 3937 o výměře 52 m2, nově označené jako p.p.č. 3937/7, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 2640167/2008 ze dne 15. 12. 2015, nacházejících se v k.ú. Smržovka, obci Smržovka,
evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad
Nisou, od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

26

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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15. (13) Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemku v k.ú. Kamenický Šenov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 56/17/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemku v k.ú. Kamenický Šenov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi části p.p.č. 2764/2 o předpokládané výměře 56 m2, vodní plocha,
v katastrálním území Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov, evidovaném na listu
vlastnictví č. 1155 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od ČR - Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČO 70889988, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně
ve výši ceny obvyklé, nejpozději do 30. 11. 2018,
b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, p.o. a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

16. (14) Majetkoprávní operace - převod správy
příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje

NEHLASOVAL: 1

nemovitého

majetku

VÝSLEDEK: byl přijat

mezi

Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 57/17/ZK
Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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a)

ukončení správy nemovitého majetku: p.p.č. 1203 o výměře 395 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, nacházející se v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obci
Hodkovice nad Mohelkou, evidované listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního pracoviště
Liberec, ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI – Rochlice, 460 06
Liberec, IČO 70946078,
b) svěření nemovitého majetku k hospodaření: p.p.č. 1203 o výměře 395 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, nacházející se v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obci
Hodkovice nad Mohelkou, evidované listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního pracoviště
Liberec, do správy příspěvkové organizace Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (15) Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a Městysem Zásada
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 58/17/ZK
Schválení souhlasného prohlášení mezi Libereckým krajem a Městysem Zásada
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prohlášení Libereckého kraje a Městyse Zásada, že kupní smlouva č.j. OLP/1249/2014 ze dne
17. 9. 2014 uzavřená mezi Libereckým krajem jako kupujícím a Městysem Zásada jako
prodávajícím, kdy právní účinky vkladu vznikly ke dni 19. 9. 2014, týkající se úplatného
převodu p.p.č. 1613/6 o výměře 102 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházející se v k.ú. Zásada, obci Zásada, za kupní cenu ve výši 4.080 Kč (slovy: čtyři tisíce
osmdesát korun českých), je absolutně neplatná od samého počátku, neboť nebyl dodržen
zákonný postup při rozhodování zastupitelstva Městyse Zásada o prodeji pozemku, zejména
došlo k porušení § 85 písm. a) zákona č. 128/2005 Sb., o obcích (obecní zřízení) tím,
že Městys Zásada uzavřel kupní smlouvu, aniž by zastupitelstvo městyse prokazatelně
schválilo všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy, resp. osobu kupující (Liberecký kraj)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (16) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného
kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu v roce 2017
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 59/17/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného kola
dotačního řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v roce 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky
vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude
financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává
na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování
sociálních služeb v roce 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj
získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování
sociálních služeb v roce 2017, na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 10. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (17) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení
vratek nedočerpaného účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové
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příspěvky PO, odbor sociálních věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor
investic a správy nemovitého majetku
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 60/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/17 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaného
účelového příspěvku, úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních
věcí, a kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/17, kterým se:
1. navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou částku
3.035.000,00 Kč, z toho:
a) navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje na rok 2017 prostřednictvím financování
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou
částku 885.000,00 Kč,
Příspěvková organizace

IČO

Akce

Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace

48282928

Zpracování projektové dokumentace k projektu
„Snížení energetické náročnosti levého a
pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace

285,00

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace

70868476

Zpracování projektové dokumentace k projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy ve
Dvorské 445 – Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace

250,00

Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

71220011

Oprava zadního nádvoří a příjezdové
komunikace

350,00

CELKEM

Částka
tis.Kč

885,00

b) navýšení nedaňových příjmů o částku 2.150.000,00 Kč, získaných z vratek
nedočerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem sociálních věcí v roce
2016, z kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor
sociálních věcí, které jsou smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku
2017 u níže uvedených příspěvkových organizací,
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Příspěvková organizace

IČO

Akce

Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace

71220020 Domov důchodců Český Dub výměna oken

Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

71220011 Oprava zadního nádvoří a
příjezdové komunikace

Vratka v
roce 2017
tis. Kč

CELKEM

2.

Vráceno dne

1 800,00

17. 1. 2017

350,00

1. 2. 2017

2 150,00

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 ve výši 3.035.000,00 Kč,
z toho:

A) kapitola 912 05 Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
ve výši 535.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:
a) číslo akce 05500111509, Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické
náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, ve výši 285.000,00 Kč,
b) číslo akce 05500121502, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace - Zpracování projektové dokumentace
k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace“, ve výši 250.000,00 Kč,
B) kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši
2.500.000,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2016 do rozpočtu roku 2017:
a) číslo akce 05500031512, Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace
- Oprava
zadního
nádvoří
a příjezdové komunikace,
ve výši 700.000,00 Kč,
b) číslo akce 05500011515, Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace –
výměna oken, ve výši 1.800.000,00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (18) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení
výdajů kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Jan Farský, předseda Výboru zdravotnictví
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Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil ho zastupitelstvu
ke schválení.

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 61/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje - navýšení výdajů kapitoly 920 09
Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42/17, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2017
prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
kraje o 23.754.100 Kč a navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou
částku 23.754.100 Kč, kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví, specifický
ukazatel Odkup nemocnice Frýdlant ve výši 20.000.000 Kč, číslo akce 0990570000
a specifický ukazatel Nákup pozemků letiště Liberec ve výši 3.754.100 Kč, číslo akce
0990580000
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (19) Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních
a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a navrhl, aby v podmínkách programu
9.1. nebyla uplatněna specifická kritéria č 4 a 5 a u programu 9.2. specifická kritéria
1 - 3. Chybí zde systémovost a smysluplnost.
Mgr. Jan Farský, předseda Výboru zdravotnictví
 Přednesl stanovisko výboru – bod byl projednán a doporučen výborem ke schválení
zastupitelstvu.
MUDr. Přemysl Sobotka

32

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 2. 2017

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


Konstatoval, že návrh Výboru finančního by omezil celý projekt a věc by se nepodařilo
zrealizovat včas. Specifická kritéria mají svou vypovídací hodnotu. Nesouhlasil
s návrhem výboru. Doporučil podpořit původní návrh.

Martin Půta
 Sdělil, že nebyl k věci dodán písemný protinávrh.
 Konstatoval, že ideální postup by byl zahrnout připomínky do vypořádání v rámci
vypořádání dotačního fondu obecně. Hovořil směrem k panu Ottovi, vedoucímu odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, aby připomínky řešil a mohl je zařadit
do seznamu připomínek, které budou vypořádány.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 62/17/ZK
Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních
a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace,
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 600.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
Termín: 01. 03. 2017
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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22. (20) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 - úprava kapitoly 926 09 –
Dotační fond LK, odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK
v oblasti podpory Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu
č. 9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 63/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond
LK, odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti podpory
Dotačního fondu Libereckého kraje č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 – Podpora osob
se zdravotním postižením
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 40/17, kterým se snižuje nerozepsaná rezerva
ve výdajích kapitoly 926 09 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví,
program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnné výši 147.181 Kč
a současně se zavádí nové specifické ukazatele ve výdajích kapitoly 926 09 - Dotační
fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním
postižením v celkové výši 147.181 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti
podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením
vyhlášený v roce 2016, níže uvedeným příjemcům na projekt a do výše:
Příjemce,
Adresa,
dat. nar.

Projekt

Výše
dotace
v Kč /
%

Závazné
parametry
projektu

Účel projektu

Zač./Konec
projektu

Elektrická
tříkolka

28000 /
70,00

Elektrická
tříkolka / ks
/1

Zvýšení osobní mobility pro
zajištění osobních potřeb
prostřednictvím elektrické
tříkolky

1.1.2017 /
30.9.2017

Elektrokolo
s
přídavnými
balančními
kolečky

15523 /
70,00

Elektrokolo
s
balančními
kolečky / ks
/1

Zajištění možnosti
samostatného pohybu venku
a posílení potřebných svalů
prostřednictvím elektrokola
s balančními kolečky

1.3.2017 /
30.9.2017

Baterie do
el. vozíku

10695 /
70,00

Baterie do
el. vozíku /

Výměna baterií v
elektrickém vozíku -

1.10.2016 /
30.1.2017
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EIV C 350

ks / 2

zajištění osobní mobility

Pořízení
mechanické
ho vozíku

22963 /
21,61

Mechanický Zajištění mechanického
vozík / ks / vozíku - ze zdravotních
1
důvodů

Schodolez

70000 /
54,35

Schodolez /
ks / 1

Pořízení schodolezu pro
zajistění osobního pohybu v
rámci objektu k bydlení

1.10.2016 /
30.11.2016

1.10.2016 /
30.9.2017

a ukládá
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
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (21) Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2017
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 21 - 24 projednal a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 64/17/ZK
Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v r. 2017
následujícím knihovnám:
- Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové organizaci, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171 ve výši 1.364.000 Kč,
- Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily,
IČ 00856100 ve výši 1.346.000 Kč,
-

Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní náměstí
600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428 ve výši 1.042.000 Kč,
schvaluje
35
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-

-

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/210/2017
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa, se sídlem Nám.
T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČ 00360171,
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/211/2017
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Semily, se sídlem Tyršova 49, 513 01
Semily, IČ 00856100,

-

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/212/2017
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad Nisou, se sídlem Dolní
náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 64668428
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit smlouvy o poskytnutí dotací na výkon regionálních funkcí knihoven
v Libereckém kraji v r. 2017 k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (22) Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 65/17/ZK
Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. přílohu č. 1 zřizovací listiny Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace,
se sídlem Skálova 71, 51101 Turnov, v souvislosti s pořízením nemovitého majetku
v katastrálním území Turnov,
2. přílohu č. 1 zřizovací listiny Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
se sídlem Masarykova 437/11, 46001 Liberec 1, v souvislosti s pořízením nemovitého
majetku v katastrálním území Harrachov
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva ředitelku Muzea Českého ráje v Turnově
a ředitele Severočeského muzea v Liberci.
Termín: 31. 03. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (23) Úprava Statutu soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší
realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje a vyhlášení
soutěže za rok 2016
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 66/17/ZK
Úprava Statutu soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje a vyhlášení soutěže
za rok 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. nové znění Statutu soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje v příslušném
kalendářním roce, kterým se nahrazuje znění Statutu, schválené dne 22. prosince 2015
usnesením č. 559/15/ZK,
2. vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2016
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Statut soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu
za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje
v příslušném kalendářním roce, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi, a zajistit vyhlášení
soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité
kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2016.
Termín: 10. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

37

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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26. (24) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/17 převod finančních prostředků
z kapitoly 91207 - Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odboru investic a správy
nemovitého majetku, a schválení záměru - obnova a restaurování omítky na objektu
čp. 57 „Červený dům“
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod a doplnila, že se jedná o Červený Dům, nikoliv Červený
Dvůr.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 67/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/17 převod finančních prostředků z kapitoly
91207 - Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku,
a schválení záměru - obnova a restaurování omítky na objektu čp. 57 „Červený dům“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 55/17, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, ve výši 500.000 Kč z č.a. 07500051704 - obnova sgrafit
Červený dům, Česká.Lípa - II. etapa – určené pro Vlastivědné muzeum a galerii v České
Lípě, příspěvkovou organizaci,
b) navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 500.000 Kč na realizaci záměru – restaurování severní
a jižní fasády Červeného domu čp. 57 v České Lípě
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (25) Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje; Vyhlášení Programu
vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok
2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
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Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 25 – 30 projednal a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 68/17/ZK
Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje; Vyhlášení Programu vodohospodářských
akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje schválený usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 362/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
schvaluje
a) nové znění Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje,
b) podmínky a vyhlášení Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 23.000.000,- Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádosti o dotace
a ukládá
a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 30. 04. 2017
b) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení a zveřejnění Programu.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (26) Změna termínu realizace projektu Vodohospodářskému sdružení Turnov Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje,
Program vodohospodářských akcí č. OLP/2795/2016
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 69/17/ZK
Změna termínu realizace projektu Vodohospodářskému sdružení Turnov - Smlouva
o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí č. OLP/2795/2016
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka
287, 511 01, IČ 49295934, o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření vodního
zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 361/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Rozšíření vodního zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“
ze dne 31. 5. 2017 na 31. 5. 2018, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 20. 7. 2018 z důvodu časové koordinace s realizací
navazujícího úseku rekonstrukce vodovodního řadu v obci Rakousy,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2795/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Rozšíření
vodního zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“ mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským
sdružením Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (27) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení
uhrazené škody způsobené společností PURUM s.r.o., do rozpočtu 2017, kapitoly 932
08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 70/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení uhrazené škody
způsobené společností PURUM s.r.o., do rozpočtu 2017, kapitoly 932 08 – Fond ochrany
vod, odbor životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 54/17, kterým se upravují příjmy a výdaje 2017
zapojením platby na úhradu škody ze sanace ekologické katastrofy způsobené společností
PURUM s.r.o.:
1) navyšují se finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 161.244,40 Kč,
2) navyšují se nedaňové příjmy kraje 2017 - sankční platby přijaté od jiných subjektů, odbor
životního prostředí a zemědělství, o částku 161.244,40 Kč,
3) navyšují se výdaje kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství, rezerva Programu vodohospodářských akcí o částku 322.488,80 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (28) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole
934 08 - Lesnický fond
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 71/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 52/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934
08 - Lesnický fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 52/17, kterým se snižují rezervy ve výdajích
kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 176 046,00 Kč (Program podpora zmírnění následků sucha v lesích) a současně se zavádí
nové specifické ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí
a zemědělství, v celkové výši 176 046,00 Kč (Program podpora zmírnění následků sucha
v lesích) bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje
v úhrnném objemu 176 046,00 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do výše:
Č.

Název
žadatele

Sídlo, trvalé
IČ/datum
narození bydliště, žadatele
41

Právní
statut

Výše dotace
v Kč

Projekt aktivita
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Paseky nad Jizerou 242,
Paseky nad Jizerou, 512
47

3

Obec Paseky
nad Jizerou
Ing. Luděk
Maier
Ing. Luděk
Maier

4

Obec Všeň

00276278

5

Obec Levínská
Olešnice

00854662

6

Obec Všelibice

00263303

Strapinová
Denisa

04340248/

7
8

Cortuum s.r.o.

27406202

Strapinová
Denisa

04340248/

9
10

Obec Paseky
nad Jizerou

00580791

11

Město
Chrastava

00262871

obec

6 600,00 Kč

opakovaná obnova
pokládání a asanace
lapáků 6000,
opakovaná obnova
600

04340248/

fyzická osoba
podnikající

9 250,00 Kč

pokládání a asanace
lapáků

s.r.o.

69 296,00 Kč

opakovaná obnova

1
2

12
13

Strapinová
Denisa
Městské lesy
Doksy, s.r.o.

00580791
13572989 /
13572989 /

25432851

Všeň 10, Všeň, 512 65
Levínská Olešnice 94,
Levínská Olešnice, 514
01
Všelibice 65, Všelibice,
463 48

Trojská 358/131, Praha
7, 171 00

Paseky nad Jizerou 242,
Paseky nad Jizerou, 512
47

Valdštejnská 258, Doksy,
472 01

obec
fyzická osoba
podnikající
fyzická osoba
podnikající

5 500,00 Kč

pokládání a asanace
lapáků

16 800,00 Kč

opakovaná obnova

6 400,00 Kč

opakovaná obnova

obec

10 000,00 Kč

opakovaná obnova

obec

21 000,00 Kč

pokládání a asanace
lapáků

obec

3 000,00 Kč

opakovaná obnova

fyzická osoba
podnikající

9 000,00 Kč

s.r.o.

8 250,00 Kč

pokládání a asanace
lapáků
pokládání a asanace
lapáků

fyzická osoba
podnikající

9 750,00 Kč

pokládání a asanace
lapáků

obec

1 200,00 Kč

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: 31. 03. 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, Program podpora zmírnění následků sucha
v lesích, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

42

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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31. (29) Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření
v lesích
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 72/17/ZK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I. program Podpora hospodaření v lesích Lesnického fondu Libereckého kraje,
II. podmínky a vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích Lesnického fondu
Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 5.500.000,- Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích k předkládání
žádostí o dotace.
Termín: 05. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (30) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, zřízení nového programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů,
jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů a vyhlášení
programů 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.4 - Podpora dlouhodobé
práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 - Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 73/17/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
zřízení nového programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
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použití a podpora sběru a využití bioodpadů a vyhlášení programů 8.1 - Podpora
ekologické výchovy a osvěty, 8.4 - Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti
životního prostředí a zemědělství a 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) zřízení nového programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství - programu č. 8.5 - Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů,
2) podmínky a vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace:
a)

Programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.027.000,00 Kč,
b) Programu 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 400.000,00 Kč,
c) Programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 1.500.000,00 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje 8.1, 8.4 a 8.5
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (31) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 926 11 Dotační fond, odbor územního plánování a stavebního řádu
do kapitoly 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č 31, 32, 34 – 36, 38 a 39 projednal
a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 74/17/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 926 11 Dotační fond, odbor územního plánování a stavebního řádu
do kapitoly 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 926 11
Dotační fond, odbor územního plánování a stavebního řádu o částku 209.185 Kč,
a to snížením rezerv kapitálových výdajů Programu na zpracování územních plánů, a kterým
se současně navyšují výdaje v kapitole 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů o částku 209.185 Kč, a to navýšením nespecifikovaných rezerv
Programu č. 2. 5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (32) Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 75/17/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.7 „Program na podporu činností mateřských center“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.174.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.7 k předkládání žádostí o dotace na rok 2017.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

45

2

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat
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35. (33) Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 76/17/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.1 „Program obnovy venkova“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 20.000.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje pověřeným řízením resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého
kraje č. 2.1 k předkládání žádostí o dotace na rok 2017.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (34) Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaného
v rámci Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 2
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
 Martin Půta bod doplnil o informaci o podávání žádostí.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 77/17/ZK
Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 2
Zastupitelstvo kraje po projednání
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vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit podmínky a vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
schvaluje
podmínky a vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji – výzvy č. 2 včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení
programu k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (38) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 – snížení výdajů kapitoly 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
a navýšení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor –
ukončení projektů „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika
a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby
v Libereckém kraji“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 78/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17 – snížení výdajů kapitoly 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a navýšení
výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor – ukončení
projektů „Rozvoj místní agendy 21 v Libereckém kraji“ a „Technika a věcné
prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém
kraji“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů celkem o částku
6.200.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 6.200.000,- Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje.
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Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (35) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávané body č. 35 a 36.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 35 – 37 a 39 projednal a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 79/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr
„Školy bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 56/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem
o částku 3.300.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 3.300.000,- Kč na přípravu
projektu, vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému záměru „Školy
bez bariér – gymnázia a obchodní akademie“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje
schválí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

48

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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39. (36) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Školy bez bariér – střední odborné školy“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 80/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr
„Školy bez bariér – střední odborné školy“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 57/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem
o částku 2.100.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 2.100.000,- Kč na přípravu
projektu, vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému záměru „Školy bez
bariér – střední odborné školy“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/17
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (37) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium,
Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor tento bod projednal a doporučil snížit částku
na přípravu projektu z 500 tis. Kč na 450 tis. Kč, tedy na obvyklý 10% limit.
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Předkladatelka si návrh osvojila.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 81/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr
„Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant,
Mládeže 884, příspěvková organizace“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem
o částku 450.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 450.000,- Kč na přípravu
projektu, vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému záměru
„Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 22/17
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. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (39) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový
záměr „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná
263, příspěvková organizace“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 82/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr
„Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem
o částku 300.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 300.000,- Kč na přípravu
projektu, vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému záměru „Jazyková
laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň. Letná 263, příspěvková organizace“,
a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 22/17
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. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (40) Změna zřizovací listiny (předmět činnosti, příloha č. 1) – Střední odborná škola,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 40, 43 - 47 projednal a doporučil je, vyjma
bodu č. 42, zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 83/17/ZK
Změna zřizovací listiny (předmět činnosti, příloha č. 1) – Střední odborná škola,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace, u které došlo ke změně v předmětu činnosti, aktualizaci textu a přílohy č. 1,
s účinností od 1. 4. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací
listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (41) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
1.
Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek
2.
24TP
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
 Martin Půta upozornil na nejasné označení části 2 – 24 TP.
Diskuze:
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 41, 43 - 46 a 48 projednal se souhlasnými
stanovisky a doporučil zastupitelstvu schválit tak, jak jsou materiály předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 84/17/ZK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
1.
Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek
2.
24TP
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení povinného podílu vlastních
finančních prostředků) při čerpání finančních prostředků z kapitoly 917 04 - transfery
příjemci Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek, IČO: 00537225, se sídlem Na Strži
1837/7, 140 00 Praha 4, ve výši 11.865,15 Kč, tj. 99 %,
nepovoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení rozhodujících závazných
výstupů projektu, pozdní odevzdání vyúčtování) při čerpání finančních prostředků z kapitoly
917 04 - transfery příjemci 24TP, IČO: 26990369, se sídlem Mlýnská 577/5, 460 01 Liberec
I, ve výši 100.000 Kč
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.: 43

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

52

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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44. (42) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory školství a mládež – podmínky
a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže,
4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal bod a pro část 4.7 - Podpora
kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními přednesl pozměňovací návrh
pro část ostatní podmínky programu: Okruh způsobilých žadatelů změnit na: Mateřské,
základní, střední a vyšší odborné školy na území LK. O dotaci mohou žádat –
příspěvkové organizace zřizované LK a příspěvkové organizace zřizované MŠMT.
 Písemnou podobu pozměňovacího návrhu odevzdal návrhové komisi.
Petr Tulpa
 Osvojil si podaný návrh.
Hlasování o pozměněném návrhu usnesení:.
USNESENÍ č. 85/17/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory školství a mládež – podmínky
a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7
Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblasti podpory č. 4 a) Školství a mládež:
1) programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.270.000 Kč,
2) programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 250.000 Kč,
3) programu č. 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 250.000 Kč,
4) programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 1.500.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzev k předkládání žádostí
o dotaci z oblasti podpory Školství a mládež, programů číslo 4.1, 4.3, 4.4 a 4.7
prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 01. 03. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.:

44

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (43) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport –
podmínky a vyhlášení programů 4.22 Program sport handicapovaných, 4.23
Program Sportovní akce, 4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních klubech
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 86/17/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky
a vyhlášení programů 4.22 Program sport handicapovaných, 4.23 Program Sportovní
akce, 4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. podmínky a vyhlášení programu č. 4.23 Sportovní akce v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4B Tělovýchova a sport, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 5.000.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o poskytnutí dotace,
2. podmínky a vyhlášení programu č. 4.22 Sport handicapovaných v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4B Tělovýchova a sport, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 500.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o poskytnutí dotace,
3. podmínky a vyhlášení programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech 2017 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory č. 4B Tělovýchova a sport, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 14.600.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádosti
o dotaci z oblasti podpory Tělovýchova a sport programu číslo 4.23, 4.22 a 4.26
prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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46. (44) Dotační program významné sportovní akce 2017 – vyhlášení podmínek
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 87/17/ZK
Dotační program významné sportovní akce 2017 – vyhlášení podmínek
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) „Dotační program významné sportovní akce 2017“ a jeho účel, kterým je realizace
sportovních akcí s krajským a nadkrajským významem na území Libereckého kraje,
2) podmínky a vyhlášení „Dotačního programu významné sportovní akce 2017“
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
do výše 7.250.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit vyhlášení „Dotačního programu významné sportovní akce 2017“.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (45) Dotační program podpora malých sportovních organizací 2017 – vyhlášení
podmínek
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 88/17/ZK
Dotační program podpora malých sportovních organizací 2017 – vyhlášení podmínek
Zastupitelstvo kraje po projednání
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit podmínky a vyhlášení „Dotačního programu podpora malých sportovních
organizací“, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, a rozhodovat
o poskytování dotací jednotlivým příjemcům, včetně schvalování veřejnoprávních smluv
o poskytování dotací,
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schvaluje
1) „Dotační program podpora malých sportovních organizací 2017“ a jeho účel, kterým
je pravidelná celoroční sportovní činnost,
2) podmínky a vyhlášení „Dotačního programu podpora malých sportovních organizací
2017“ s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
do výše 1.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit vyhlášení „Dotačního programu podpora malých sportovních
organizací 2017“.
Termín: 01. 03. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 47
PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

48. (46) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace
Tělovýchovné jednotě LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. na projekt Jablonecká hala
2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 89/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě
LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. na projekt Jablonecká hala 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 300.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele 04804690000 Český atletický svaz, Praha, IČ: 00539244 –
Mezinárodní atletický mítink „Jablonecká hala“ o 500.000,- Kč, z důvodu odmítnutí
dotace,
b) navýšení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova
o 200.000 Kč,
c) zavedení nového specifického ukazatele v celkové výši 300.000 Kč,
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příjemci:
výše
požadova
účel projektu
né dotace
v Kč

p
č

název
projektu

ič

žadatel

ulice

psč +
obec

1

Úprava
zimních
běžeckých
tratí v
Harrachově

00275697

Město
Harrachov

Harrachov
150

512 46
Harracho 160.000
v

Údržba běžeckých
tratí v Harrachově

schvaluje
znění smlouvy č. OLP/186/2017 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Libereckým
krajem a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., U Stadionu 1, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČ: 14864991
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
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HLASOVÁNÍ Č.:

48

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Termín: 31. 03. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
NEHLASOVAL: 1

49. (47) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 – alokace použitelných zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek
nedočerpaných účelových příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 90/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 38/17 – alokace použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, zapojení vratek nedočerpaných účelových
příspěvků a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/17, kterým se:
1. navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o celkovou částku 4.281.371,50
Kč, z toho:
a) navýšení finančních zdrojů rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování –
změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku
67.353,12 Kč, převod smluvních závazků již schválených akcí z roku 2016
do rozpočtu 2017:
subjekt

akce

IČ

částka v Kč

Střední
Výměna
uměleckoprůmyslová otvorových
škola sklářská,
výplní
Železný Brod,
Smetanovo zátiší
470, příspěvková
organizace

60252766

31.594,12

Gymnázium a
Střední odborná
škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvková
organizace

46748075

35.759,00

Výměna
umělého
trávníku
víceúčelového
hřiště a pořízení
mantinelového
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systému
b) navýšení nedaňových příjmů o částku 4.214.018,38 Kč získaných z vratek
nedočerpaných účelových příspěvků poskytnutých odborem školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v roce 2016 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, které jsou
smluvními závazky přecházejícími z roku 2016 do roku 2017 u níže uvedených
příspěvkových organizací:
subjekt

akce

IČ

vratka v Kč

vráceno dne

Střední
uměleckoprůmy
slová škola
sklářská,
Železný Brod,
Smetanovo
zátiší 470,
příspěvková
organizace

Výměna
otvorových
výplní

60252766

4.027.594,38

12. 1. 2017

Gymnázium a
Střední odborná
škola
pedagogická,
Liberec,
Jeronýmova
425/27,
příspěvková
organizace

Výměna
umělého
trávníku
víceúčelového
hřiště a pořízení
mantinelového
systému

46748075

186.424,00

12. 1. 2017

2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 912 04 účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku
4.281.371,50 Kč, z toho:
a) číslo akce 00491561427: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Výměna otvorových výplní
ve výši 4.059.188,50 Kč,

b) číslo akce 04500081411: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace – Výměna umělého trávníku
víceúčelového hřiště a pořízení mantinelového systému ve výši 222.183 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 03. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 49
PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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Hejtman vyhlásil přestávku od 16:00 do 16:15 hodin.
50. (48) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota
Spartak ČKD Žandov
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 91/17/ZK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Tělovýchovná jednota Spartak ČKD
Žandov
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (nedoložení povinné výše způsobilých
výdajů) při čerpání finančních prostředků z kapitoly 926 04 – Dotační fond Libereckého kraje
příjemci Tělovýchovná jednota Spartak ČKD Žandov, IČO: 49864173, se sídlem Děčínská
288, 471 07 Žandov, ve výši 6.811 Kč
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
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 2
HLASOVÁNÍ Č.: 50
PRO: 38
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

51. (49) Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2017
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 49 a 50 projednal a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 92/17/ZK
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
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rozhoduje
o poskytnutí dotace v roce 2017 příjemcům uvedeným v tabulce do uvedené maximální výše
na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
Statutární město,
IČ
Max. výše dotace v období 2017 v Kč
město, obec
Česká Lípa

002 60 428

84.000

Český Dub

002 62 722

10.000

Frýdlant

002 62 781

25.000

Chrastava

002 62 871

10.000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

80.000

Košťálov

002 75 841

51.000

Liberec

002 62 978

120.000

Osečná

002 63 061

10.000

Turnov

002 76 227

30.000

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2017 na realizaci dopravní výchovy dětí
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými obcemi,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2017 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace.
Termín: 10. 03. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 51
PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

52. (50) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů
6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 93/17/ZK
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Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů 6.1
rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy Dotačního fondu
Libereckého kraje a programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 6 Doprava včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
s předpokládaným objemem určených k rozdělení do výše – program 6.1 – 5.000.000 Kč
a program 6.3 – 2.000.000 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy Dotačního fondu Libereckého
kraje a programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního fondu Libereckého kraje
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 01. 03. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 52
PRO: 40
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

53. (51) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 1. 2017 do 7. 2. 2017
b)
Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2017
c)
Zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace Ralska“
d)
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
e)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. – 30. 11. a 1. – 31. 12. 2016
f)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
g)
Řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK
h)
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace
i)
Informace o návrhu reorganizace zdravotnických zařízení Libereckého kraje –
právní a organizační aspekty
j)
Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
Předkladatelé: členové rady dle předložených písemných informací
Diskuze:
Marek Pieter
 Sdělil informace k bodu j) - Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje – v rámci Libereckého kraje není důvod pro stávku ze strany řidičů. KÚ s dopravci
vyjednal základní podmínky, které byly stanoveny zastupitelstvem. Byly uzavřeny
dodatky smluv, kde se postupuje dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, čili do alokace 5,7 mil. Kč. Ze strany dopravců bylo potvrzeno, že tato
částka nepokryje potřeby na celý rok. S dopravci se vedla jednání, problémem je, že by
nebyli schopni naplnit předmět smlouvy. Na mimořádném zasedání rady kraje
dne 27. 2. 2017 byly schváleny dohody o zrušení ve dvou oblastech. Společnost BusLine,
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a.s., má nejkratší lhůtu, dokdy jim finanční zdroje vystačí, tj. do 15. 3. 2017. Tento termín
je pro LK šibeniční z pohledu zahájení jednacího řízení, které bude zahájeno
7. 3. 2017. LK je s dopravci domluven na posunu termínu, dokdy jsou schopni zajistit
dopravní obslužnost, do 31. 5. 2017. Podmínka ze strany LK byla, aby jednotlivé oblasti
byly soutěženy s více dopravci, to je se všemi, kteří jsou zapojeni do systému Idol.
ČSAD, Česká lípa, a.s. - není zde vyřešena dohoda na ukončení smluvního vztahu, není
zde od nich vykázaná povinnost. Postup je uveden v materiálu.
Martin Půta
 Konstatoval, že také z veřejných zdrojů je dostupná informace, že vláda kraje finančně
nepodpoří. Vláda za své rozhodnutí nebere zodpovědnost, a tím způsobila navýšení
výdajů na dopravní obslužnost, které musí uhradit kraj ze svých rozpočtů.
Ing. Miloš Tita
 Za klub KSČM LK požádal o oddělené hlasování o bodu 51 i).
Ing. Radovan Vích
 Sdělil k bodu 51 i), že rozumí tomu, že cílem je zlepšit úroveň zdravotní péče pro všechny
občany kraje. Z jeho pohledu se jedná o zásadní materiál, který má sloužit
k odsouhlasení konceptu, ovšem v materiálu postrádá finanční rozvahu. Měl by tam být
doplněn podíl kapitálových, personálních a ostatních investičních výdajů. Zajímaly by
ho finanční vstupy, výstupy a vazby. Podpořil návrh varianty odděleného hlasování.
Martin Půta
 Konstatoval, že se jedná o informační materiál projednaný ve výboru zdravotnictví, jedná
se o úvodní materiál k diskuzi. Zastupitelstvo by jej vzalo na vědomí, a tím by se stal
podkladem pro další vývoj v této oblasti.
Mgr. Jan Farský
 Doplnil informace o tom, jak se bod řešil ve Výboru zdravotnictví – shodli se na usnesení,
které zní: „bereme na vědomí návrh reorganizace zdravotnických zařízení LK,
zpracovaný advokátní kanceláří AD Leges s.r.o., souhlasíme se strategií vytvoření
holdingové struktury a žádáme o průběžné informace o vývoji s této věci“. Další kroky
nejsou konkretizovány. Členové výboru chtějí být informováni o dalších vývojích ve věci.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Konstatoval, že jde o vstupní, podkladový materiál. O vývoji celé situace budou všichni
zastupitelé informování.
Hlasování o návrhu usnesení – 51 i)
HLASOVÁNÍ Č.:

53

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 2

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 94/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 1. 2017 do 7. 2. 2017
b)
Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2017
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c)
d)

Zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace Ralska“
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
e)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. – 30. 11. a 1. – 31. 12. 2016
f)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
g)
Řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK
h)
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace
i)
Informace o návrhu reorganizace zdravotnických zařízení Libereckého kraje –
právní a organizační aspekty
j)
Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace:
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 11. 1. 2017 do 7. 2. 2017
b)
c)

Roční plán činností BESIP v Libereckém kraji v roce 2017
Zřízení Komise Rady Libereckého kraje „Revitalizace Ralska“

d)

Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích II. a III.
třídy v Libereckém kraji
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. – 30. 11. a 1. – 31. 12. 2016

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace
Informace o návrhu reorganizace zdravotnických zařízení Libereckého kraje – právní
a organizační aspekty
Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

HLASOVÁNÍ Č.:

51

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

54. „Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely
zákona o rozpočtovém určení daní v PSP ČR“
Předkladatel: Martin Půta
 Podrobně představil projednávaný bod. Konstatoval, že je vhodné, aby tento návrh zákona
představil ve sněmovně hejtman, protože se týká financování místní samosprávy.
Schválení materiálu ve sněmovně by mělo pozitivní dopad na rozpočty všech obcí a měst
v LK.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 95/17/ZK
„Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely
zákona o rozpočtovém určení daní v PSP ČR“
Zastupitelstvo kraje po projednání
pověřuje
Martina Půtu,
člena
Zastupitelstva Libereckého kraje, jednat ve věci návrhů novely zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, schváleného usnesením zastupitelstva č. 119/16/ZK, jménem
Zastupitelstva Libereckého kraje v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
a ukládá
Martinu Půtovi jednat ve věci těchto návrhů za Zastupitelstvo Libereckého kraje.
Termín: 01. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

55

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

55. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2198/2016 s Městysem Zdislava - prodloužení termínu realizace pořízení
dopravního automobilu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod. Požádal o úpravu materiálu - statut obce – jedná se
o městys, nikoliv o obec.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 96/17/ZK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2198/2016 s Městysem Zdislava - prodloužení termínu realizace pořízení
dopravního automobilu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Městyse Zdislava, se sídlem Zdislava 3, 463 53 Zdislava,
IČO: 00481491, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení dopravního automobilu
pro jednotku SDH“, na jehož realizaci byla schválena dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 244/16/ZK dne 31. 5. 2016,
schvaluje
1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Pořízení dopravního automobilu
pro jednotku SDH“ z 28. 2. 2017 na 30. 6. 2017,
2) dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2198/2016, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, uzavřené mezi Městysem Zdislava se sídlem Zdislava 3, 463 53
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Zdislava, IČO: 00481491, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2198/2016 Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 03. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 56
PRO: 39
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

56. Náměty a připomínky
Diskuze:
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Pozvala všechny na setkání v prostorách Krajské vědecké knihovny Liberec, a to
dne 6. 3. 2017 od 17 hodin, kde proběhne diskuze na téma neziskový sektor. Účastna
bude Ing. Květa Vinklátová, Ing. Radka Loučková Kotasová, Blažena Hlužková, Roman
Haken – Centrum pro komunitní práci střední Moravy, Aleš Sedláček – Česká rada dětí
a mládeže.
Jiří Lőffelmann
 Představil kalendář akcí, který všichni zastupitelé obdrželi na stůl do desek. Jedná
se o každoroční kalendář akcí, který spolu s Agrární radou připravil rezort životního
prostředí. Poděkoval všem, kteří se na přípravě materiálu podíleli.
Ing. Miloš Tita
 Sdělil, že na jednání ZK dne 31. 1. 2017 bylo sděleno, že nová DR NsP, Česká Lípa, a.s.,
zjistila takové závady, že muselo být přistoupeno k urychleným personálním změnám.
V souvislosti s tím požádal o písemné podání informace o tom, jaké závažné nedostatky
či chyby tam byly, aby takové kroky musely proběhnout. Na dotaz dostal písemnou
odpověď od MUDr. Sobotky, na stůl odpověď ostatní zastupitelé nedostali, jak je obvykle
zvykem. Odpověď od MUDr. Sobotky byla velmi stručná a bezobsažná. Požádal
o podrobnější odpověď s uvedením konkrétních závad.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že zašle písemnou formu obsažnější informace, kterou Ing. Tita požaduje.
Martin Půta
 Požádal, aby písemnou odpověď obdrželi i ostatní zastupitelé.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Požádal o podání informací k veřejné zakázce malého rozsahu Administrace zadávacích
řízení veřejných zakázek zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové
dopravě pro období 2019 – 2029. Jsou zde uvedeny technické kvalifikační podmínky –
jedna požaduje po uchazečích, aby prokázali alespoň dvě komplexní administrace
zadávacího řízení na zajištění dopravní autobusové obslužnosti v posledních třech letech.
Druhá vyžaduje prokázání alespoň tří právních analýz, týkajících se problematiky
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dopravní autobusové obslužnosti. Kritizoval smysl druhé podmínky – proč tři právní
analýzy na stejnou tématiku v posledních třech letech. Je od nich vyžadována
administrace, která je plněna v předcházející kvalifikační podmínce a je i tak velmi přísná,
ve třech letech se po nich chtějí dvě komplexní administrace. Dále kritizoval nedávné
zvýšení maximální nabídkové ceny. Zajímal se o počet nabídek, které přišly a o to, kolik
spolupracujících advokátů v těchto nabídkách figuruje. Jejich prostřednictvím je možnost
splnit kvalifikační podmínky. Takových advokátu, kteří splňují dané podmínky, není
mnoho, tolik analýz dané tématiky v posledních třech letech si tolik municipalit
neobjednávalo. Jedná se o zakázku malého rozsahu, ale jedná se o začátek procesu
největší veřejné zakázky na desetiletou dopravní obslužnost. To, kdo zakázku bude
administrovat, ovlivní celý proces. Rada kraje výsledky zakázky neprojednávala. Je
potřeba se podívat na to, jak zakázka proběhla, jaké byly výsledky a kolik bylo uchazečů.
Je třeba mít jistotu, že vše proběhlo transparentně.
Marek Pieter
 Sdělil, že zastupitelé vědí, jak probíhalo řízení veřejné zakázky na 10 let, kdy LK
nepochybil, ÚHOS to potvrdil. Nicméně byla taková prodleva, že se smlouvy uzavřít již
nemohly. Je potřeba mít dobrého koordinátora a administrátora na další veřejnou zakázku.
Konstatoval, že na ostatní dotazy bude vytvořena písemná odpověď.
Ing. Květa Vínklátová
 Informovala o tom, že byly vyzvány všechny obce a města LK, aby poskytly informace
o tom, jaké akce chystají pro příští rok, protože bude vytvořen komplexní program Roku
republiky. Jisté odpovědi LK obdržel, ale není jich zatím mnoho. Bude zaslána poslední
výzva s požadavkem na sdělení akcí a apelovala na starosty, aby na informace
nezapomněli.
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Na jednání výboru byl projednáván Statut dotačního fondu. Výbor žádá o prodloužení
termínu pro podávání připomínek do 30. 4. 2017. Tento požadavek byl sdělen na jednání
předsedů klubů, kde byl zamítnut. Požádal Mgr. Řepíkovou, vedoucí odboru kontroly,
o to, aby připomínky byly předány zpracovateli, aby tento požadavek výboru zvážil.
Martin Půta
 Termíny připomínkování byly schváleny v RK. Věc je v kompetenci rady kraje. Navrhl,
aby tento požadavek Mgr. Řepíková předložila na jednání rady kraje dne 7. 3. 2017.
Jan Dvořák
 Sdělil, že se účastnil posledního jednání Výboru zdravotnictví, kde byla řečena informace
o tom že NsP Česká Lípa, a.s., má manko ve výši 60 mil. Kč, šedesát dní po splatnosti
faktur. Problémy jsou dlouhodobější. Zeptal se pana Lőffelmana, který byl v minulém
volebním období členem DR, zda byly tyto problémy známy. Uvedl, že tato informace
byla prezentována hejtmanem v tisku.
Jiří Lőffelmann
 Konstatoval, že když DR začínala, tak byly faktury v NsP Česká Lípa, a.s., po splatnosti
min 130 dní. Poté se podařilo splatnosti stáhnout na 90 dní, bylo to úspěchem
managementu. Je obvyklé, že faktury nejsou hrazeny ve splatnosti. Nejedná se o manko.
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Martin Půta
 Potvrdil, že lhůta faktur placených po splatnosti se během 4 let výrazně snížila,
což je dobrá práce managementu českolipské nemocnice.
Jan Dvořák
 Oznámil, že informaci o 60 mil. Kč šedesát dní po splatnosti, sdělil pan Pavel Marek
na jednání Výboru zdravotnictví.
Martin Půta
 Bylo by vhodné nastudovat si hospodaření nemocnice i z minulosti. V létě 2013
si management, který tam nyní není, přebíral nemocnice ve výrazné ztrátě s výrazně delší
lhůtou splatnosti. Za poslední 4 roky byl trend pozitivní. Zdravotnická zařízení mají
faktury po splatnosti, a to je způsobeno tím, jakým způsobem je financováno
zdravotnictví.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Sdělil, že k těm fakturám po splatnosti je potřeba se ptát na pohledávky z obchodních
vztahů, které stojí proti tomu. Když jsou zhruba v rovině, tak to vypovídá o tom,
že některé věci se vypořádávají s časovým prodlením a neznamená to, že by tam hned
musel být problém. Také záleží na stavu účtu. Teprve to vše dá dohromady jistý obrázek o
věci. Čísla má pan Baxa k 31. 10. 2016. Situace se vyvíjí, požádal o novější informace
z NsP Česká Lípa, a.s.
Martin Půta
 Pozval všechny na 12. Hejtmanský ples, který se koná 3. 3. 2017. Finanční cíl získaný
z prodeje lístků (500 Kč z každého lístku) je směřován Centru lira, organizaci,
která poskytuje sociální a zdravotní péči směrem k rodinám s dětmi s autistickými
poruchami.

-

XXXX -

68

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 2. 2017

==================================================================
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 16:59 hodin.
3. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 28. 3. 2017 od 14:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Květa Vinklátová

.………………………………
Ing. Radovan Vích

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

V Liberci, 8. 3. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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