Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 28. 3. 2017
Přítomno:

40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Ing. Květa Vinklátová, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Jan Farský,
Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Jan Sviták

Ověřovatelé zápisu:

Petr Tulpa, Bc. Zuzana Kocumová

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14,03 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 3. 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 35 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že obdržel omluvu od Ing. Květy Vinklátové, Mgr. Romany
Žatecké, Mgr. Jana Farského a Ing. Radky Loučkové Kotasové. Dále sdělil, že Mgr. Roman
Baran se na zasedání dostaví se zpožděním.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
Martin Půta sdělil k zápisu z 2. zasedání ZK dne 28. 2. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Ing. Květa Vinklátová a Ing. Radovan Vích. Zeptal se Ing. Vícha, 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 Petr Tulpa a za původně navrženého PhDr. Jaromíra Baxu,
Ph.D., Bc. Zuzana Kocumová.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 97/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z 3. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
- Petra Tulpu
- Bc. Zuzanu Kocumovou
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi. Za nepřítomného PhDr. Jaromíra Baxu, Ph.D., byl navržen
prof. Ing. Šedlbauer, Ph.D. Ing. Milan Kouřil navrhl za nepřítomného Mgr. Romana
Barana pana Martina Brože jako trvalého člena.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 98/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda
-

Martin Brož (ANO 2011)
MUDr. Jan Mečl (ČSSD)

-

Jan Dvořák (KSČM)
Ing. Petr Beitl (ODS)
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

-

Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil volební komisi a poprosil Lenu Mlejnkovou, předsedkyni klubu SLK, o zvolení
náhradníka za Ing. Evu Burešovou.
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Jako náhradníka Lena Mlejnková navrhla Ing. Tomáše Hockeho.

Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 99/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Ing. Tomáš Hocke (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Sdělil, že zastupitelé obdrželi na stůl do desek tyto materiály:
- Odpověď MUDr. Sobotky na dotazy Ing. Miloše Tity, které vznikly na 1. ZK
dne 31. 1. 2017, týkající se NsP ČL.
- Odpověď MUDr. Sobotky na dotazy pana Jana Dvořáka, které vznikly na 1. ZK
dne 31. 1. 2017, týkající se NsP ČL.
- Podrobnější odpověď MUDr. Přemysla Sobotky na dotazy Ing. Miloše Tity, které
vznikly na 1. ZK dne 31. 1. 2017 a 2. ZK dne 28. 2. 2017, týkající se NsP ČL + dopis
starostky města ČL – týkající se PI 46 g).
- Příloha k bodu č. 18 – Delegování zástupce LK na jednání valné hromady KNL, a.s. –
pracovní profil Mgr. Vladimíra Richtera.
- Odpověď pana Pietera na dotazy prof. Ing. Šedlbauera, Ph.D., které vznikly na 2. ZK
dne 28. 2. 2017, týkající se veřejné zakázky malého rozsahu – Administrace
zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících
v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029.
- Dopis od rodičů a studentů adresovaný zastupitelům LK, Policii ČR a Státnímu
zastupitelství + reakce Mgr. Petra Tulpy, týkající se procesu jmenování ředitelky
Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519,
p.o.
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5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 17. 3. 2017 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu je umístěn návrh programu a materiály pro 3. jednání ZK dne 28. 3. 2017.
Dne 24. 3. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech:
 Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. 1. 2017 do 13. 3. 2017.
 Bod č. 18 – Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
 Bod č. 49 – Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí
(Ukrajina).
Hlasování o programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 28. 2. 2017.

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady
od 31. 1. 2017 do 13. 3. 2017

období

Martin Půta

8.

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících
ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS
LK na nákup pozemku pro Integrované výjezdové
centrum IZS v Turnově

Martin Půta

9.

Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému
sdružení hasičů Libereckého kraje

Martin Půta

10.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917
01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – obec
Jindřichovice pod Smrkem

Martin Půta

11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 –
finanční
vypořádání
kapitoly
923
–
Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení
do rozpočtu kraje 2017

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1)
2)

kraje

za

Martin Půta

pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA
2016/11/044)
pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)
4

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017

==================================================================
3)
4)

pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)
pozemků v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)

13.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě - pozemku
v k.ú. Přepeře u Turnova (FAMA 2016/12/079)

Ing. Jitka Volfová

14.

Revokace části usnesení č. 17/17/ZK a změna
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 –
financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu
kraje, z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)

Mgr. Pavel Svoboda

15.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17
navýšení příjmů a výdajů kraje na rok 2017
zapojením vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku na rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

16.

Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1,
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 –
úprava
specifického
ukazatele
Lékařská
pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací
platby na zajištění lékařské pohotovostní služby,
zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci a zajištění lékařské pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství

MUDr. Přemysl Sobotka

18.

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

MUDr. Přemysl Sobotka

19.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 –
úprava v rámci kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a revokace části usnesení o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

20.

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

21.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 úprava kapitoly 91707 – Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu - přidělení
dotací postupovým přehlídkám

Ing. Květa Vinklátová

22.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2017 – oblast cestovního
ruchu

Ing. Květa Vinklátová

23.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 –
úprava kapitoly 917 07 Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí
finančního daru městu Frýdlant

Ing. Květa Vinklátová
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24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa Vinklátová

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17,
snížení výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti
a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery,
poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství 2017

Jiří Löffelmann

26.

Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí č. OLP/2582/2016

Jiří Löffelmann

27.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení
programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny

Jiří Löffelmann

28.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje žadatele Krkonoše –
svazek měst a obcí

Ing. Radka Loučková
Kotasová

29.

Nominace odpovědného politika pro místní Agendu
21 a projekt Zdravý Liberecký kraj

Ing. Radka Loučková
Kotasová

30.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 převod finančních prostředků z kapitoly 917 02
Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková
Kotasová

31.

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“.

Ing. Radka Loučková
Kotasová

32.

Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda –
Fond solidarity EU

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Žádost o změnu termínu realizace projektu
s registračním číslem 0518 v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

34.

Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní
Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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35.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů –
2 projektové záměry „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

36.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací
soustavy v Libereckém kraji za školní rok 20152016

Mgr. René Havlík

37.

Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje –
zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace se Střední
školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

38.

Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace se Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

39.

Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje
na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
v roce 2018

Petr Tulpa

40.

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok
2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným
obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí

Petr Tulpa

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17
úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí
neinvestičních dotací Základní škole praktické
a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace a Základní škole Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace

Petr Tulpa

42.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 –
zapojení dotace MŠMT – Naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni a úprava
kapitoly 917 04 Transfery odboru školství
a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni 2017

Petr Tulpa

43.

Prominutí penále a úroku z posečkané částky
z odvodu za porušení rozpočtové kázně Everesta,
s.r.o.

Petr Tulpa

44.

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

Lena Mlejnková,
zastupitelka LK,
předsedkyně klubu SLK
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45.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17,
snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery
a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond
ochrany vod, poskytnutí investiční dotace
na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý
Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce
2018

Jiří Löffelmann

46.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová
opatření
přijatá
v
období
od 8. 2. do 7. 3. 2017
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017

b)
c)

Ing. Jitka Volfová

Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví
v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně
návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu
v období 2015 - 2020 - Monitoring plnění Akčního
plánu 2015 - 2016 za rok 2016
Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných
skleněných perel na Reprezentativní seznam
nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

MUDr. Přemysl Sobotka

Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace
Libereckého kraje jako komise Rady Libereckého
kraje
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci
vyhlášené 1. výzvy programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team
za rok 2016

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Dopis starostky města Česká Lípa – projednání
nabídky majetkového vstupu města do Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Martin Půta

47.

Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu
pro zasílání připomínek ke Statutu Dotačního fondu
Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková
Kotasová

48.

Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a),
b) (jiné usnesení v ZK č. 279/14/ZK) – prodej
pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu

Ing. Jitka Volfová

49.

Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem
a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)

Martin Půta

50.

Náměty a připomínky

d)

e)

f)

g)
h)

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

8

0

Ing. Květa Vinklátová

Ing. Radka Loučková
Kotasová
Ing. Radka Loučková
Kotasová

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Konstatoval, že výbor vzal jednotlivá usnesení z jednotlivých zasedání RK na vědomí,
usnesení nemají věcné ani jiné nedostatky a pochybení, ale doporučuje RK sjednocení
a úpravu textu usnesení mRK a RK, a to zejména u finančních částek, IČ, organizací, atd.
 Dále výbor přesunul kontrolu plnění usnesení z únorového zasedání ZK na další jednání,
které se uskuteční dne 13. 4. 2017, a to z důvodu krátké doby mezi doručením platných
a ověřených usnesení a termínem jednání Výboru kontrolního.
 Dále výbor po projednání konstatoval, že kontrolovaná usnesení jednotlivých výborů ZK
nevykazují věcné nedostatky a pochybení, vzal je na vědomí a uložil předsedovi
kontrolního výboru upozornit na nejbližším zasedání ZK na opakovaně chybné uvádění
zkratek u Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost.
 Zároveň Výbor kontrolní doporučil při změně členů jednotlivých výborů, pokud dotyčný
nový člen není schopen se osobně zúčastnit, aby kromě souhlasu s nominací předložil
i svůj životopis.
Martin Půta
 Předpokládá, že záležitosti sdělené od předsedy výboru se prostřednictvím ředitele úřadu
dostanou k tajemníkům výborů, tak aby se nedostatky odstranily. Dále sdělil,
že předpokládá sjednocení zápisů z mRK a RK, tj., požadavek směrem k organizačnímu
oddělení.
Hlasování o návrhu:
USNESENÍ č. 100/17/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.
- 548/16/ZK z 28. 2. 2017 na 31. 3. 2017
- 552/16/ZK z 28. 2. 2017 na 30. 3. 2017
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 549/16/ZK, 99/V/16/ZK, 100/V/16/ZK, 115/V/16/ZK,
6/17/ZK, 9/17/ZK, 10/17/ZK, 18/17/ZK, 19/17/ZK, 23/17/ZK, 33/17/ZK, 36/17/ZK,
39/17/ZK, 40/17/ZK, 42/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

9

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. 1. 2017 do 13. 3. 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 101/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. 1. 2017 do 13. 3. 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 31. ledna do 13. března 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK na nákup pozemku
pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 102/17/ZK
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK na nákup pozemku
pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
oznámení ředitele ČR – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje o nerealizaci
projektu „Nákup pozemku pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově“ dle smlouvy
č. OLP/4411/2016 o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace a Libereckým krajem,
schvaluje
Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého
kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dohodu o zrušení závazků vyplývajících
ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016
10
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mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III a Libereckým krajem Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého
kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 103/17/ZK
Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finanční dotace do výše 500.000 Kč SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů
Libereckého kraje, IČO 71171452, se sídlem U Náspu 476/5, 460 01 Liberec 1, na projekt
„Zajištění činnosti SH ČMS - Krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České
Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a Liberci“,
schvaluje
smlouvu č. OLP/694/2017 o poskytnutí finanční dotace do výše 500.000 Kč mezi
Libereckým krajem, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a SH ČMS –
Krajským sdružením hasičů Libereckého kraje, IČO 71171452, se sídlem U Náspu 476/5,
460 01 Liberec 1, na projekt „Zajištění činnosti SH ČMS - Krajského pracoviště v Liberci
a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a Liberci“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
finanční dotace do výše 500 000 Kč mezi Libereckým krajem a SH ČMS - Krajským
sdružením hasičů Libereckého kraje, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

35

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

11

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017

10. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – obec Jindřichovice
pod Smrkem
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 104/17/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – obec Jindřichovice
pod Smrkem
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli na tuto akci a v této výši:
ŽADATEL

IČO

SÍDLEM

Obec Jindřichovice 00672025
pod Smrkem

AKCE

Obec Jindřichovice Jindřichovické
pod Smrkem, č.p. dny 2017
245

VÝŠE
MÍSTO KONÁNÍ
TERMÍN FINANČNÍ
AKCE
PODPORY
Jindřichovice pod 11. - 12.
20 000 Kč
Smrkem
8. 2017

schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/683/2017 mezi Libereckým krajem
a výše uvedenou obcí
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové mezi Libereckým krajem a výše uvedenou obcí.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly 923 –
Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
12
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USNESENÍ č. 105/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly 923 –
Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/17, kterým se:
I. 1) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých
prostředků
na
bankovních
účtech
kraje
v
úhrnné
výši 782.691.420,00 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje 2017 v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o celkovou částku 782.691.420,00 Kč, z toho:
a)

výdaje v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů o částku 21.471.000,00 Kč,
b) výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor o částku
43.536.167,59 Kč,
c) výdaje v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU, odbor školství mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 1.127.691,41 Kč,
d) výdaje v kapitole 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí o částku
75.761.092,00 Kč,
e) výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy o částku
319.250.000,00 Kč,
f)

výdaje v kapitole 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 585.469,00 Kč,
g) výdaje v kapitole 923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního prostředí
a zemědělství o částku 720.000,00 Kč,
h) výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku o částku 320.240.000,00 Kč,
a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý
projekt/aktivitu:
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název projektu / aktivity
Smart akcelerátor LK
ePasport
OP ŽP - Kotlíkové dotace-administrace
OP ŽP - Kotlíkové dotace II - předfinancování 2017
Technická pomoc GG OP VK II. etapa
Kofinancování IROP a TOP
Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK
Potravinová pomoc dětem v LK 2. etapa
Procesy střednědobého plánování, síťování a
financování sociálních služeb v Libereckém kraji

13

částka v Kč

ORJ

5 000 000,00
1 000 000,00
411 000,00
14 040 000,00
1 020 000,00
39 536 167,59
4 000 000,00
127 691,41
1 000 000,00

02
02
02
02
02
03
03
04
04

3 697 194,00

05
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33
34
35
36
37

Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji
Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v
Libereckém kraji
Systémová podpora rodin s dětmi v Libereckém kraji
Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha
IROP II/273 úsek hranice kraje - Okna
IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ul.
Bořkovská, Brodská
IROP - II/292 Benešov u Semil
IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov
IROP - II/2904 Mníšek od III/2907 -Oldřichov
(humanizace)
IROP - II/270 Doksy - Dubá
IROP - II/286 Jilemnice - Košťálov
IROP - II/293 Jilemnice humanizace
IROP - II/268 obchvat Zákupy
Jablonné v Podještědí - 2. etapa
PD IROP-II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje
PD IROP-II/290 Roprachtice-Kořenov
PD IROP-II/610 Turnov-hranice LK
PD IROP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod
Ralskem
PD IROP - Silnice II/592 Kryštofovo údolí-Křižany
Ještěd ve filmu
Interreg Česko-polská Hřebenovka - východní část
Střevlik, p.o. - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC
na předfinancování projektu "Předcházení vzniku
odpadů v LK a okrese Gӧrlitz"
IROP COV služeb, Česká Lípa
IROP COV strojírenství a elektrotechniky, Liberec
IROP COV strojírenství a informatiky, Česká Lípa
IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou
IROP COV technické, Turnov

38

IROP COV uměleckoprůmyslové, Kamenický Šenov

26 000 000,00

14

39

IROP COV pro zemědělství, Frýdlant
IROP COV automobilového průmyslu, Vysoké nad
Jizerou
OP ŽP - ZTTV obvodových konstrukcí budovy SOŠ a
SOU v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října
OPŽP ZTTV obvodových konstrukcí budovy SOŠ a
SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici
OP ŽP - snížení energetické náročnosti OA, Česká Lípa
OP ŽP - energetické úspory Zámecká, Frýdlant
OP ŽP - energetické úspory jídelny a dílen Na Bojišti

26 000 000,00

14

16 000 000,00

14

4 500 000,00

14

4 100 000,00

14

500 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00

14
14
14

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

40
41
42
43
44
45

14

35 587 967,00

05

33 467 630,00

05

3 008 301,00
129 300 000,00
44 600 000,00

05
06
06

17 500 000,00

06

8 650 000,00
3 300 000,00

06
06

10 000 000,00

06

1 200 000,00
2 700 000,00
34 950 000,00
10 000 000,00
27 000 000,00
3 600 000,00
2 200 000,00
20 000 000,00

06
06
06
06
06
06
06
06

50 000,00

06

4 200 000,00
85 469,00
500 000,00

06
07
07

720 000,00

08

25 500 000,00
23 000 000,00
20 200 000,00
25 500 000,00
13 000 000,00

14
14
14
14
14
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

OP ŽP - energetické úspory tělocvičny Na Bojišti
OP ŽP - energetické úspory dílny Svojsíkova, Česká
Lípa
OP ŽP - energetické úspory domov důchodců Sloup v
Čechách
OP ŽP - energetické úspory Dvorská 445, Liberec
OP ŽP - energetické úspory Budova D Cvikov
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
IROP Transformace – Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
IROP - Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B
IROP - Domov Raspenava - výstavba nových prostor
IROP - APOSS - výstavba nových prostor
OPŽP - snížení energetické náročnosti APOSS Liberec
Škola a sklo - inkubátor na cestě do života
OP PS ČR-Sasko II - Expozice horolezectví v Muzeu
Českého ráje v Turnově
IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2.
etapa
IROP - Krajská knihovna LK
Inovační centrum-podnikatelský inkubátor LK
Rekonstrukce objektu VÚTS - budova E
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
technická, Jablonec nad Nisou
IROP - Školy bez bariér - SPŠ stavební LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
textilní, Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy- SŠ a
Mateřská škola Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
strojní, stavební a dopravní Liberec

CELKEM změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/17

1 200 000,00

14

1 200 000,00

14

400 000,00

14

1 200 000,00
1 200 000,00
7 200 000,00

14
14
14

2 850 000,00

14

1 800 000,00
4 400 000,00
1 490 000,00
1 000 000,00
1 800 000,00

14
14
14
14
14

20 000 000,00

14

20 100 000,00

14

4 500 000,00
15 000 000,00
45 000 000,00

14
14
14

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

500 000,00

14

782 691 420,00

II. upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU v celkové výši
64.836.040,00 Kč, a to snížením výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku, ve výši 64.836.040 Kč a navýšením výdajů
v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, ve výši 64.836.040,00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
15
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HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA 2016/11/044)
2)
pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)
3)
pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)
4)
pozemků v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 106/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA 2016/11/044)
2)
pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)
3)
pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)
4)
pozemků v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p.p.č. 715/1 o výměře 395 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 715/7 o výměře 701 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v katastrálním území Stráž pod Ralskem, obci Stráž pod Ralskem, evidovaném na
listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa, od státního podniku Vojenské Lesy a stavby ČR, se sídlem Pod Juliskou
1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 00000205, za cenu ve výši 104.512 Kč
(slovy: sto čtyři tisíc pět set dvanáct korun českých), jedná se o cenu dle znaleckého
posudku a nákladů spojených s převodem, cena nebude refundována.

2.

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, 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) koupi p.p.č. 422/9 o výměře 83 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Polevsko, obci Polevsko, evidované na listu
vlastnictví č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, od obce Polevsko, se sídlem č.p. 152, 47116 Polevsko,
IČO 00525405, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.320 Kč (slovy: tři
tisíce tři sta dvacet korun českých), zastavěno při stavbě „Silnice III/26318 od I/13 –
Polevsko“, 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
16
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3.

4.

a)

nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
koupi p.p.č. 978/7 o výměře 1028 m2, p.p.č. 978/9 o výměře 51 m2 a p.p.č. 978/14
o výměře 1090 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Troskovice, v obci Troskovice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 96 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.760 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc
sedm set šedesát korun českých), pozemky zastavěny tělesem silnice III/28116
ve vlastnictví Libereckého kraje, cena bude refundována,

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
a) koupi části p.p.č. 1116/2 o výměře 76 m2, nově označené jako p.p.č. 1116/17, ostatní
plocha, silnice, vymezenou geometrickým plánem č. 411-261/2015
ze dne 13.01.2016, nacházející se v katastrálním území Sněhov, obci Malá Skála,
evidované na listu vlastnictví č. 94 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.600 Kč (slovy: sedm tisíc
šest set korun českých), cena nebude refundována,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – budoucí koupě - pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova
(FAMA 2016/12/079)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 107/17/ZK
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Majetkoprávní operace – budoucí koupě - pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova (FAMA
2016/12/079)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi:
p.p.č. 89/16 o výměře 15 m2, zahrada, v katastrálním území Přepeře u Turnova, v obci
Přepeře, evidováno na listu vlastnictví č. 568 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 500 Kč za m2, po dokončení
stavební akce „Silnice II/610 Turnov - hranice kraje“,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Revokace části usnesení č. 17/17/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17
– financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor se k bodům č. 14 – 16 usnesl kladně a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 108/17/ZK
Revokace části usnesení č. 17/17/ZK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 –
financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 - transfery)
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 17/17/ZKK ze dne 31. 1. 2017 v části „rozhoduje“ v bodě 1), kterým
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace, z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb
18

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017

==================================================================
zařazených do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017, v objemu
1.392.000 Kč příjemci:

Název

IČ

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh služby

Foreigners z.s.

28558073

Moskevská 27/14, Liberec IVPerštýn, 460 01 Liberec 1

5635924 sociální rehabilitace

Foreigners z.s.

28558073

Moskevská 27/14, Liberec IVPerštýn, 460 01 Liberec 1

8874865

Počet služeb

2

odborné sociální
poradenství
Celkem

Kofinancování
sociálních služeb
2017
649 000 Kč
743 000 Kč
1 392 000 Kč

a to na základě podání žádosti příjemce dotace o zrušení registrace sociálních služeb
ze dne 23. 1. 2017, na které byla dotace určena,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 05
Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 1.392.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a které zahrnuje:
1) snížení specifického ukazatele č.a. 05700470000 – Foreigners z. s.,
ve výši 1.392.000 Kč,
2) a navýšení nespecifikovaných rezerv č.a. 05700960000 – Financování sociálních
služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 1.392.000 Kč
a ukládá
1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, vyrozumět
původního příjemce dotace o zrušení poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu,
Termín: 14. 04. 2017
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje
na rok 2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 109/17/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok
2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2017 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2016 ve výši 563.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v úhrnné výši 563.000 Kč takto:
a)

ve výši 50.000 Kč, akce č. 0550003 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace,
b) ve výši 363.000 Kč, akce č. 0590071 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky –
samootevírací bezbariérové vstupní dveře,
c) ve výši 150.000 Kč, akce č. 0590072 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky –
úprava půdních prostor
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

16. Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 110/17/ZK
Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních
věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Jedličkův ústav,
příspěvková organizace, kde se mění hlavní účel a předmět činnosti, upravuje
se pojištění majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů
a zvyšuje se cena staveb o technické zhodnocení,
2.

úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, kde se mění hlavní účel a předmět činnosti,
upravuje se pojištění majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu
20
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3.

zájmů a snižuje se cena pozemků,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov a centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění
majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a upravuje
se cena pozemků,

4.

úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku,
částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a navyšuje se cena
staveb o technické zhodnocení,
5. úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, z důvodu
doplnění místa poskytování služeb, dále se upravuje pojištění majetku, částka odpisu
pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení zřizovacích listin
příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 111/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17, kterým se upravuje rozpis specifického
ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, v úhrnné výši 15.497.201 Kč
2. smlouvy pro společnosti:
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a)

Smlouva č. OLP/243/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 10/357,
Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,
b) Smlouva č. OLP/245/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, IČ: 27283518,
c)

Smlouva č. OLP/247/2017
o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční
15, 466 60 Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838,
d) Smlouva č. OLP/248/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
IČ: 05421888,
e) Smlouva č. OLP/249/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant s. r. o., se sídlem V Úvoze 860, 464 01
Frýdlant, IČ: 47311576,
f)

Smlouva č. OLP/250/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, IČ: 63145766,
g) Smlouva č. OLP/251/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi
Libereckým krajem a Lázněmi Kundratice a. s., se sídlem Lázeňská 134, 463 52
Osečná – Lázně Kundratice, IČ: 46708880,
h) Smlouva č. OLP/252/2017 o zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se
sídlem Husova 10/357, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,
i) Smlouva č. OLP/253/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,
rozhoduje
1. o poskytnutí vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby v úhrnné
výši 15.497.241 Kč a to níže uvedeným konkrétním společnostem ve výši:
a)

Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 10/357, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 3.141.051 Kč,
b) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 77 Česká Lípa, ve výši 2.304.800 Kč,
c)

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., IČ: 00829838, se sídlem Nemocniční 15,
466 60 Jablonec nad Nisou, ve výši 2.304.800 Kč,

d) MMN, a.s., IČ: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
ve výši 3.393.150 Kč,
e) Nemocnice Frýdlant s. r. o., IČ: 47311576, se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant,
ve výši 1.088.350 Kč,
f)

Nemocnice Tanvald, s. r. o., IČ: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.088.350 Kč,
g) Lázně Kundratice, a. s., IČ: 46708880, se sídlem Lázeňská 134, 463 52 Osečná –
Lázně Kundratice, ve výši 2.176.700 Kč,

22

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017

==================================================================
2.

3.

o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova10/357,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství ve výši 1.302.600 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem
Husova 357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta
 Doplnil, že po jednání RK oslovil jak starostu Ing. Hockeho, tak i primátora Bytthyanyho
s tím, že od Ing. Hockeho obdržel reakci s návrhem Města Turnov
na doplnění Výboru pro audit. Od SML reakce zatím nedorazila.
 Tento návrh byl projednán a doporučen radou kraje.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 112/17/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, která se uskuteční dne 13. 4. 2017,
souhlasí
s protinávrhem Libereckého kraje k usnesení k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec
I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská
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nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 13. 4. 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec,
a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
doručovací číslo: 460 63, dne 13. 4. 2017 zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navržená
usnesení valné hromady, s výjimkou usnesení o změně stanov a volby členů výboru pro audit
a předložil protinávrh usnesení za Liberecký kraj k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání.
Termín: 13. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části
usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Vinklátové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 19 – 24 projednal a doporučil
zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 113/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části
usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
mění
usnesení č. 20/17/ZK ze dne 31. 1. 2017 takto:
a) v části, kterým zastupitelstvo kraje schválilo pod písm. c) úpravu specifických ukazatelů
v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Programu 7.5 Poznáváme kulturu, částku 46.728 Kč na 46.128 Kč,
b) v části, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, a to z programu 7.5 Poznáváme
kulturu, výši úhrnného objemu z 46.728 Kč na 46.128 Kč,
c) v části, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí max. částky dotace příjemci
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace na projekt „Kraj
od kraje / Velikonoce tu i tam“ v Severočeském muzeu v Liberci a na tvůrčí dílně
„Bylinková mýdla“ v Muzeu Českého ráje v Turnově, částku 7.600 Kč na 7.000 Kč,
schvaluje
24
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změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17, kterým se snižuje specifický ukazatel
v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové
výši 600 Kč u akce ZŠ Železný Brod a současně se v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v programu 7.5 Poznáváme kulturu, navyšují
nespecifické rezervy v celkové výši 600 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
2.

Termín: 20. 04. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 28. 04. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Vinklátové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Doplnila informace k bodu – je to poprvé, kdy je věnovaná částka mimo přímou dotaci
regionům na podporu cestovního ruchu, poděkovala za to. Výbor věnoval velkou
pozornost tomuto programu a projednání podmínek již na předchozích jednáních tak, aby
tento program byl připraven. Podmínky byly předjednávány i s kolegy z regionů.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 114/17/ZK
Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2017 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.6 k předkládání
žádostí o dotace na rok 2017.
Termín: 29. 03. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

40

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací postupovým
přehlídkám
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Vinklátové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:

2.

3.

De minimis

1.

Ukončení
realizace
projektu

Poř.
č.

Výše dotace
Kč

USNESENÍ č. 115/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací postupovým
přehlídkám
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/2017, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové
výši 450.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 450.000 Kč
na podporu postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit dětí,
mládeže a dospělých níže uvedeným příjemcům:

Dům dětí a
mládeže Větrník,
Liberec, p.o.,/
příspěvková
organizace
Přehlídka
Dům dětí a
dětských
mládeže Větrník,
recitátorů
Liberec, p.o./
Dětské scény příspěvková
2017 organizace
oblastní a
krajské kolo
Liberec

71294511

Liberec I-Staré 13.000
Město,
Riegrova
1278/16

30.4.2017

Ne

71294511

Liberec I-Staré 10.000
Město,
Riegrova
1278/16

31.5.2017

Ne

XXVII.
Turnovský
drahokam

26606861

Turnov,
Sídliště Jana

31.5.2017

Ne

Název projektu

Příjemce/forma

Dětská scéna 2017
– oblastní kolo

LS Na Židli, zapsaný
spolek
spolek

IČ

Sídlo

26
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4.

Mezikrajová
postupová
přehlídka
OTEVŘENO
2017

5.

Celostátní kolo
Festivalu
tanečního mládí
2017 – Mistrovství
ČR

Taneční škola DUHA
o.p.s./
obecně prospěšná
společnost

25031511

6.

Regionální kolo
Festivalu
tanečního mládí
2017

Taneční škola DUHA
o.p.s./
obecně prospěšná
společnost

25031511

7.

Českolipský
zvoneček 2017

Taneční škola DUHA
o. p. s./
obecně prospěšná
společnost

25031511

8.

O Desenského
medvěda

Město Desná /
obec

00262307

9.

Postupové soutěže Studio Hamlet Železný
SČDO v Železném Brod, z.s./
Brodě, Pohárek a spolek
Kadrdásek

03641228

Regionální kola
hudebních,
pěveckých a
tanečních soutěží

75122294

Evropské
centrum
pantomimy
neslyšících, z.s./

65767659

Patočky 1670
Brno-Královo
Pole, Královo
Pole, Vodova
1391/35

10.000

25.3.2017

Ne

Česká Lípa,
Arbesova
2077

28.000

16.6.2017

Ano

Česká Lípa,
Arbesova
2077
Česká Lípa,
Arbesova
2077
Desná II,
Krkonošská
318
Železný Brod,
náměstí 3.
května 1
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská
946/49

20.000

28.4.2017

Ano

14.000

19.3.2017

Ano

10.000

24.3.2017

Ne

15.000

10.4.2017

Ne

28.000

30.11.
2017

Ne

spolek

10.

Dům dětí a
mládeže Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 49,
příspěvková
organizace/
příspěvková organizace

11.

20. krajská
postupová
přehlídka
ochotnických
souborů Jizerské
oblasti

Divadelní spolek J. K.
Tyl Lomnice nad
Popelkou/
spolek

45598592

Lomnice nad
Popelkou, plk.
Truhláře 2

28.000

31.5. 2017

Ne

12.

Josefodolské
divadelní jaro

Divadelní spolek
J. K. Tyl Josefův
Důl/

60254173

Josefův Důl 100

28.000

30.6. 2017

Ne

64668444

Jablonec nad
Nisou, Mšeno
nad Nisou,
Mozartova
3678/24
Turnov,
náměstí
Českého Ráje
5

23.000

31.5.2017

Ne

53.000

26.2.2017

Ne

spolek
13.

Krajské kolo
přehlídky
dětských
pěveckých sborů
2017

Kruh přátel dětského
pěveckého sboru
Vrabčáci /
spolek

14.

Krajská postupová Turnovská Bohéma, z.s,/ 26611856
přehlídka Modrý spolek
kocour
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15.

16.

Krajské kolo
postupové
přehlídky
přednesu a
divadla poezie
Wolkrův
Prostějov pro
Lib. kraj

Divadlení spolek
Odevšad/
spolek

Dospělí dětem
2017

Kultura Nový Bor, 27283534
s.r.o./

27037380

18.000

1.9.2017

Ne

20.000

30.6. 2017

Ano

22768637

Rychnov u
42.000
Jablonce nad Nisou
139

11.3.2017

Ne

Hořesedly

společnost s ručením
omezeným
17.

Tanec srdcem
2017

Taneční a
pohybové studio
Magdaléna, z.s./

Milostín 127,

Nový Bor,
Arnultovice,
Revoluční 480

spolek
18.

Dětská scéna 2017 Taneční a pohybové
studio Magdaléna, z.s./
spolek

22768637

Rychnov u
40.000
Jablonce nad Nisou
139

9.4.2017

Ne

19.

Čtvrtlístek
2017 Memoriál
Rosti
Čtvrtlíka

Čtvrtlístek z.s./
spolek

22757490

Praha 3,
Žižkov,
Buková
397/2a

10.000

31.8.2017

Ne

20.

1. Turnovský
Kos 2017 Oblastní
přehlídka
dětských
pěveckých
talentů z
Turnova a
okolí
2. Oblastní
festival
mateřských
škol z
Turnova a
okolí
TURNOVSK
Á
MATEŘINK
A 2017
3. Turnovský
Štěk 2017 Oblastní
přehlídka
dětských
divadelních,

Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace/

00855022

Turnov,
Husova 77

25.000

31.5.2017

Ne

30.4.2017

příspěvková organizace

31.5.2017
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loutkových a
recitačních
souborů z
Turnova a
okolí
CELKEM:

450.000

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže
a dospělých
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
2.

3.

Termín: 30. 04. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 30. 04. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Květě Vinklátové, člence rady kraje,
pověřené vedením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich
podpisu na základě plné moci č. PM 22/2017.
Termín: 31. 05. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
cestovního ruchu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Martin Půta představil projednávaný bod s tím, že nebyl projednán ve Výboru finančním.
Jedná se o investiční dotace stejné jako v uplynulých letech, sloužící mimo jiné k zajištění
pravidelné činnosti, jako je třeba veletrh Euroregion Tour.
Diskuze
Mgr. Daniel David
 Ohlásil střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 116/17/ZK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
cestovního ruchu
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Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na „Zajištění veletrhu
Euroregion Tour 2017“,
Název
příjemce/
právní
forma
Eurocentrum
Jablonec nad
Nisou s.r.o.
/společnost s
ručením
omezeným

IČ

254126
04

Sídlo

Název/účel
projektu

Jiráskov
a
7, 466
01
Jablone
c
nad
Nisou

Euroregion Tour
2017 – zajištění
částečné úhrady
nákladů veletrhu
cestovního ruchu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

Veletrh –
počet
návštěvníků
3500

50.000
Kč

1.1. –
30.4.2017

ano

b) o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 350.000 Kč na „Podpora značení a údržby
pěších turistických tras v Libereckém kraji“,
Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

KČT,
Liberecká
oblast

7117
7884

Jablon
ecká
562/2
1 460
01
Libere
cIStaré
Město

zajištění údržby
značení pěších
turistických tras
na území
Libereckého
kraje, náklady na
přetrasování a
optimalizaci
vedení sítě

/spolek

c)

Rozhodují
cí
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

350.000
Kč

1.1. –
30.9.2017

ano

o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 300.000 Kč na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Krkonoše“,

Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Krkonoše –
svazek města
obcí/svazek
města a obcí

70157
898

Zámek
1, 543
01
Vrchla
bí

Podpora rozvoje
turistického
regionu
Krkonoše –
částečná úhrada
nákladů
související
s rozvojem
cestovního
ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanosti
a rozvoje
Datového skladu
turistických

Rozhodují
cí
závazné
výstupy
projektu
zajištění
souboru
marketingo
vých aktivit

30

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

300.00
0 Kč

1.1. –
30.11.2017

ne
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informací
Libereckého
kraje

d) o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Jizerské hory“,
Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Sdružení
Jizerské hory
– turistický
region
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko
/zájmové
sdružení
právnických
osob

75057
760

Janov
nad
Nisou
520,
468 11
Janov
nad
Nisou

Podpora rozvoje
turistického
regionu Jizerské
hory – částečná
úhrada nákladů
související
s rozvojem
cestovního
ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanosti
a rozvoje
Datového skladu
turistických
informací
Libereckého
kraje

e)

Rozhodují
cí
závazné
výstupy
projektu
zajištění
souboru
marketingo
vých aktivit

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

400.000
Kč

1.1. –
30.11.2017

ne

o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Český ráj“,

Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Sdružení
Český ráj,
z.s./spolek

15045
838

Antoní
na
Dvořá
ka
335,
511 01
Turno
v

Podpora rozvoje
turistického
regionu Jizerské
hory – částečná
úhrada nákladů
související
s rozvojem
cestovního ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanosti a
rozvoje Datového
skladu turistických
informací
Libereckého kraje

Rozhod
ující
závazné
výstupy
projekt
u
zajištění
souboru
marketin
gových
aktivit

31

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

400.000
Kč

1.1. –
30.11.2017

ne
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f)

o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Českolipsko“,

Název
příjemce/
právní
forma
Sdružení
Českolipsko/
zájmové
sdružení
právnických
osob

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

75059
843

náměst
í T. G.
Masar
yka 1,
470 01
Česká
Lípa

Podpora
rozvoje
turistického
regionu
Jizerské hory
– částečná
úhrada
nákladů
související
s rozvojem
cestovního
ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanost
i a rozvoje
Datového
skladu
turistických
informací
Libereckého
kraje

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu
zajištění
souboru
marketingov
ých aktivit

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
minim
is

400.00
0 Kč

1.1. –
30.11.2017

ne

g) o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Marketingové
aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu“,
Název
IČ
příjemce/
právní
forma
Sdružení
71180
pro rozvoj 451
cestovního
ruchu
v Liberecké
m
kraji/zájmov
é sdružení
právnických
osob

Sídlo

Název/účel
projektu

U Jezu
573/2,
460 01
Libere
c

Marketingové
aktivity
Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu - V
rámci projektu
bude
připravována
studijní cesta
pro jednotlivé
členy
Sdružení.
Sdružení bude
nadále
připravovat
společné
projekty na
programové
období 20162020 zaměřené
na
marketingové
aktivity a
monitoring
návštěvnosti

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

32

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
minimi
s

50.000
Kč

1. 4. –
30.11.2017

ne
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LK a jeho
turistických
regionů.

schvaluje
a) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.OLP/702/2017, na organizaci
a propagaci projektu „Euroregiontour 2017“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ: 25412604, se sídlem Jiráskova 7, 466 01
Jablonec nad Nisou,
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/703/2017, na „Podporu značení
a údržby pěších turistických tras v Libereckém kraji““, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Klubem českých turistů, IČ: 00505609, se sídlem Revoluční 1056/8A, Nové
Město, 110 00 Praha,
c) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/704/2017, na „Podpora rozvoje
turistického regionu Krkonoše“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krkonoše –
svazek města obcí, IČ: 70157898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí,
d) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/705/2017, na „Podpora rozvoje
turistického regionu Jizerské hory“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko,
IČ: 75057760, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou,
e)

f)

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/706/2017, na „Podpora rozvoje
turistického regionu Český ráj“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení Český
ráj, IČ: 15045838, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/707/2017, na „Podpora rozvoje
turistického regionu Českolipsko“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení
Českolipsko, IČ: 75059843, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa,

g) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/708/2017, na „Marketingové
aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, IČ: 71180451, se sídlem
U Jezu 573/2, 460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit smlouvy hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

33

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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23. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07 Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního daru
Městu Frýdlant
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Vinklátové představil bod Martin Půta.
 Poblahopřál městu Frýdlant, tedy Ing. Danu Ramzerovi.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer
 Poděkoval za město Frýdlant a za památkáře a ohlásil střet zájmu.
Hana Maierová
 Pogratulovala městu Frýdlant.
 Pro kolegy připomněla, že předpokládá, že v příštím roce bude tato soutěž napínavější,
protože městu Jilemnici skončí několikaletý distanc, který má vždy vítěz celostátního
kola, zřejmě tedy nastane souboj Jilemnice - Frýdlant.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 117/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07 Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního daru
Městu Frýdlant
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17, kterým se snižuje specifický ukazatel u čísla
akce 0770021 0000 v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 100.000 Kč a současně se zavádí nový specifický ukazatel
s číslem akce 0780184 5008 v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 100.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Frýdlant, se sídlem nám.
T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781, za vítězství v krajském kole soutěže
o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón za rok 2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

34

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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24. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Vinklátové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:

Sídlo

IČ

De minimis

Příjemce/
forma

Dotace
v maximální výši
(Kč)
Termín realizace projektu

Název
čís
projektu/účel
.
projektu

Rozhodujíc
í závazné
výstupy
projektu
Název
parametru
/jednotka/
hodnota

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

USNESENÍ č. 118/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 81/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 41.536 Kč a současně se navyšují, zavádí nové
specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, program 7.5 Poznáváme kulturu
v celkové výši 41.536 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje a to, z programu 7.5 Poznáváme kulturu v úhrnném objemu 41.536 Kč níže uvedeným
příjemcům:

1.

Za kulturou do
Oblastní galerie
v Liberci / Účelem
projektu je podpora
rozvoje kulturně
vzdělávacích aktivit
u žáků 2. stupně ZŠ
Velké Hamry.

Základní škola
Velké Hamry ,
Školní 541 příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Školní 541, 7274347 Žáci – účastníci
468 45
6
/ počet / 80
Velké
Hamry

41,36

7.000

1.4.2017- NE
31.5.2017

2.

Řemeslo má zlaté
dno / Účelem
projektu je rozšíření
obzoru žáků v
oblasti starých
řemesel. Projekt
navazuje na akci
zřizovatele Šikovné
ruce, která proběhla
v loňském roce.

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

Mánesova
1526, 470
01 Česká
Lípa

69,46

7.300

1.4.2017- NE
30.6.2017

4986461 Žáci / počet / 37
1

35

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017

3.

Cesta za poznáním /
Exkurze do
Severočeského
muzea v Liberci pro
žáky 6.-9. ročníku.
Cílem jsou
programy „Na stole
a u stolu“ a „Po
stopách starých
řemesel". Seznámení
s historií stolování a
jídelních návyků.
Typické znaky
jednotlivých
historických epoch.

Základní škola a
Mateřská škola,
Česká Lípa, Jižní
1903, příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Jižní 1903, 4828308 Žáci / počet / 55
470 01
8
Česká Lípa

70,00

4.797

9.2.2017- NE
28.6.2017

4.

Cesta kamene /
Seznámit děti s
nerostným
bohatsvím regionu.

ZŠ Liberec,
ul.5.května /
příspěvkové
organizace ostatní

Ul. 5.
6564237 ?
Května 64, 6
460 01
Liberec

70,00

5.250

7.2.2017- NE
7.2.2017

5.

Bylinková mýdla/
seznámení dětí s
výrobou vonných
bylinkových mýdel a
vlastnoručně
vyrobeného obalu
na mýdlo

Základní škola a
mateřská škola
Jindřichovice pod
Smrkem,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Jindřichovi 7274460 rukodělné práce
ce pod
0
/hod./ 7, počet
Smrkem
žáků / osob / 40
312, 463 66
Jindřichovi
ce pod
Smrkem

70,00

7.989

16.3.2017- NE
16.3.2017

6.

První cesty za
kulturou / Projekt
„První cesty za
kulturou“ je
součástí projektu ZŠ
a MŠ Višňová (tzv.
„šablon“), v rámci
kterého bude
doplňkem jedné z
priorit projektu, a to
rozvoje čtenářské
gramotnosti.
Umožní navštívit
vybraný vzdělávací
program přímo v
kulturn. zařízení.

Základní škola a
mateřská škola
Višňová, okres
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Višňová
173, 464
01,
Frýdlant

68,78

5.200

1.2.2017- NE
31.5.2017

7.

Po stopách starých
řemesel s tvůrčí
dílnou v
Severočeském
muzeu v Liberci /
Návštěva
Severočeského
muzea, seznámení s
dalšími muzei i
galeriemi
Libereckého kraje
žáky 1.stupně ZŠ

Základní škola
Nový Bor, Generála
Svobody 114, okres
Česká Lípa,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace ostatní

Generála
7274396 účastníci Svobody
4
žák/pedagogický
114, 473 01
pracovník /
Nový Bor
počet osob /
30/3

69,57

4.000

7.3.2017 – NE
7.3.2017

7274352 Program „Svět
2
očima Josefa
Čapka“/ žák /
39, Program
„Velikonoce“/
žák / 29

a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
2.

Termín: 28. 04. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
36
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3.

Termín: 28. 04. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje k podpisu Květě Vinklátové, člence rady
kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich
podpisu na základě plné moci č. PM 364/2016.
Termín: 31. 05. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 –
Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových
dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 25 – 27 projednal a doporučil
zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 119/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 –
Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových dotací
v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/17, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
o celkovou částku 900.000 Kč v tom:
a) dílčí ukazatel Rozvoj zemědělství o částku 800.000 Kč,
2.

b) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady o částku 100.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
o celkovou částku 900.000 Kč v tom:
a)

zavedení nového specifického ukazatele Zajištění akcí v oblasti zemědělství
a potravinářství Libereckého kraje – Regionální agrární rada – v částce 800.000 Kč,

b) navýšení specifického ukazatele Podpora činnosti – Potravinová banka – v částce
100.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2017 v úhrnném objemu 3.674.000,00 Kč níže uvedeným příjemcům
na uvedený projekt do výše:
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P.č
.

Název
žadatele /
právní statut

1 Zoologická

IČ / adresa Název projektu Závazné výstupy
(sídlo)
/ účel
projektu
žadatele
00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora
Návštěvník ZOO nadregionálních osoba - 250.000
služeb ZOO
Liberec v roce
2017

2 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Specializační
studium pro
koordinátory
EVVO na
základních a
středních
školách 2017
(SS 250)

3 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora sítě
Zapojená škola
škol M.R.K.E.V. v programu - 50 ks,
2017
Rozesílky školám –
4 rozesílky,
Podpora konference
- 1 ks

4 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora škol
v programu
EKOŠKOLA

Zapojená škola
v programu – 8 ks;
konzultace školám
– 20 konzultací;
rozesílka informací
školám – 2 ks

Vydávání
časopisu
Krkonoše Jizerské hory

Část Jizerské hory - 99 stran

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

5 Správa

00088455 /
Krkonošského Dobrovského
národního
3, 543 01
parku / státní Vrchlabí
příspěvková
organizace

38

Zapojený pedagog
z Libereckého kraje
9 osob

Dotace
v max.
výši Kč

Režim
podpory /
charakter
dotace

1.500.000 v režimu

pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu /
neinvestiční
dotace
104.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu /
neinvestiční
dotace
120.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu /
neinvestiční
dotace
30.000 v režimu
pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m zájmu /
neinvestiční
dotace
50.000 v režimu de
minimis /
neinvestiční
dotace
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6 Nadace Ivana 46746030 /
Dejmala pro
ochranu
přírody /
nadace
7 Geopark
Ralsko o.p.s./
obecně
prospěšná
společnost

Grantový fond,
Vaňurova 465, ekologické
460 07
výchovy dětí
Liberec 3
v Libereckém
kraji
01834410 /
Podpora činnosti
Kuřívody 701, Geoparku
471 24 Ralsko Ralsko

8 Geopark

27511774/
Podpora činnosti
Český ráj
Skálova 71,
- Geopark Český
o.p.s. / obecně 511 01 Turnov ráj
prospěšná
společnost

9 Agrární

poradenské a
informační
centrum
Libereckého
kraje - APIC /
zájmové
sdružení
právnických
osob

10 Regionální

agrární rada
Libereckého
kraje/zájmové
sdružení
právnických
osob
11 Potravinová
banka Liberec/
zaspaný spolek

71251103 / U Příspěvek na
Nisy 745/6a, činnost včetně
460 07 Liberec zpravodajství

70944237/ U
Nisy 745/6,
Liberec III Jeřáb, 460 07
Liberec

Realizace
vzdělávacích a
osvětových akcí
z agrární oblasti

22714154/
Potravinová
Pionýrů
banka Liberec
976/15, 460 06
Liberec

Počet podpořených
projektů škol – 5 ks

50.000 v režimu de

Počet osvětových
akcí pro veřejnost
(exkurze,
přednášky,
workshopy, dílny
ad.) – 7 ks,
Aktualizovaná
interaktivní mapa
Geoparku Ralsko
1ks,
Počet vydaných
propagačních
materiálů – 1.000
ks
Geoturistická mapa,
dotisk – 1.000 ks,
Seminář geologů
muzeí ČR a SR – 1
akce, 4. Konference
Národních
geoparků – 1 akce
Počet videozpráv –
45 ks; počet
přístupů na webový
portál – 35.000 ks;
informační
působení (semináře
a odborně zaměřené
akce, osobní
konzultace,
písemně zasílané
informace) – 25 ks
Osvětová a
vzdělávací akce
z oblasti
zemědělství a
souvisejících oborů
– 23 akcí

250.000 v režimu de

Potravinová pomoc
– 30 tun

220.000 není veřejná

minimis /
neinvestiční
dotace
minimis /
neinvestiční
dotace

250.000 v režimu de

minimis /
neinvestiční
dotace

300.000 v režimu de

minimis /
neinvestiční
dotace

800.000 v režimu de

minimis/
neinvestiční
dotace

podpora /
neinvestiční
dotace

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
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a)

Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady
kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova smlouvy
s nadepsanými příjemci, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2017 k podpisu,

Termín: 31. 08. 2017
b) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí účelové
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/2582/2016
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 120/17/ZK
Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí účelové
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/2582/2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Bílý Potok, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok,
IČ 00831417, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace Bílý Potok“, 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 „Kanalizace Bílý Potok“ ze dne 31. 5. 2017
na 31. 3. 2019, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 20. 7. 2017 na 20. 5. 2019 z důvodu zajištění souladu projektu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2582/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Kanalizace Bílý
Potok“ mezi Libereckým krajem a Obcí Bílý Potok, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Bílý
Potok, IČ 00831417
a ukládá
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==================================================================
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 121/17/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.195.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 8.2
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 29. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 122/17/ZK
Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898,
na projekt „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje
regionu Krkonoše 2017“,
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/676/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem Krkonoše – svazek měst
a obcí se sídlem Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/676/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký
kraj
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 123/17/ZK
Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
rozhodnutí o ustanovení politického zástupce Libereckého kraje pro místní Agendu 21
a projekt Zdravý Liberecký kraj,
ustanovuje
s odkazem na platná Kritéria a Pravidla místní Agendy 21 Ing. Radku Loučkovou, členku
Rady Libereckého kraje, pověřenou řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, pro období od 29. 3. 2017 do skončení jejího
mandátu zodpovědnou političkou pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
a ukládá
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==================================================================
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, průběžně informovat zastupitelstvo kraje
o aktivitách realizovaných v rámci místní Agendy 21 a projektu Zdravý Liberecký kraj.
Termín: 29. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 124/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 73/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 02
Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ve výši 70.000 Kč a současně
navyšují výdaje v kapitole 914 02 Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ve výši 70.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel“.
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
 Požádal pro příště vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
o uvádění sídla firem.
Diskuze:
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 125/17/ZK
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program
2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel“.
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 105.943 Kč, níže uvedeným subjektům:
Poř. číslo 1
60279079
IČ
Příjemce PVO s.r.o.
dotace/
žadatel
Společnost s ručením omezeným
Právní
forma
Oprava a údržba strojů ve firmě PVO s.r.o.
Název
projektu
Oprava a údržba strojů zakoupených v roce 1920 – 1978.
Účel
projektu
Parametry
projektu

Oprava a údržba strojů – ks - 9

97.900
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,36
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 67.900
maximální
výši (Kč)
Investice/ neinvestice
Neinvestice
Termín
realizace
projektu

14.2.2017 – 30.6.2017

Poř. číslo

2.
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IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

26672472
Sdružení TULIPAN, z.s.
Spolek
TULIPAN regionálním výrobcem 2016

Projekt TULIPAN regionálním výrobcem 2016 je zaměřen na propagaci
výrobků vzniklých v chráněné dílně TULIPAN a nesoucích značku
Regionální produkt Jizerské hory, včetně propagace značky samotné.
Parametry účast na prodejních trzích – den – 21; nákup tiskárny – ks - 1
projektu
76.100
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 49,99
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 38.043
maximální
výši (Kč)
Investice/ neinvestice
Účel
projektu

Neinvestice
Termín
realizace
projektu

1.1.2016 – 31.12.2016

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady
kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního
plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, dle schváleného vzoru,
k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

32. Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda – Fond solidarity EU
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
45

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 126/17/ZK
Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda – Fond solidarity EU
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve věci dotace
z Fondu solidarity EU na povodňové škody z roku 2013 příjemci obci Lázně Libverda, Lázně
Libverda 13, 463 Hejnice, IČ: 00671983, v plné výši 1.119.109 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 127/17/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace
o prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem
0518, který byl schválen radou kraje usnesením č. 1068/16/RK, ze dne 7. 6. 2016,
a to do 31. 7. 2017,
neschvaluje
prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 žadatele
schváleného v rámci Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji, a to do 31. 7. 2017
a ukládá
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Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, informovat příjemce o přijatém
usnesení.
Termín: 15. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 128/17/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.000.000 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. 2.6 k předkládání žádostí o dotace na rok 2017.
Termín: 29. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů –
2 projektové záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 129/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – 2 projektové
záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem
o částku 340.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů celkem o částku 340.000 Kč na přípravu
projektů, vč. projektových žádostí a všech povinných příloh k projektovým záměrům
„Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné
aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření
Valteřické aleje“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 70/17
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní
rok 2015/2016
Předkladatel: Mgr. René Havlík
 Petr Tulpa představil projednávaný bod.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor výroční zprávu projednal, vzal na vědomí a doporučil
zastupitelstvu schválit, stejně jako body č. 37 – 43.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 130/17/ZK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2015/2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní
rok 2015/2016
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2015/2016 Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy a zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín: 31. 03. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se Střední školou a Mateřskou
školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod a sdělil, že na jednání je přítomen ředitel Ing. Krabs
pro případné dotazy.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba
 Ohlásil střet zájmu, protože podniká v této oblasti.
 Sdělil, že byl ředitelem této příspěvkové organizace. Ohradil se vůči důvodové zprávě,
v době, kdy byl ředitelem, to byly jediné dva roky, kdy šla organizace do černých čísel,
vedení LK dělalo vše proto, aby tomu tak nebylo.
 S bodem souhlasil, výbor bod doporučil.
Martin Půta
 Navrhl, aby byla do materiálu po projednání doplněna příloha s informací
o hospodářském výsledku organizace za poslední období.
Petr Tulpa
 S doplněním souhlasil a informace o hospodářském výsledku bude doplněna.
Ing. Miloš Tita, předseda klubu KSČM
 Za klub KSČM sdělil, že sloučení nepodpoří. Klub byl již u vzniku centra proti, protože
to nevnímali jako potřebnou organizaci. S ohledem na zmíněná rizika nebudou hlasovat
pro.
Petr Tulpa
 Konstatoval, že Centrum vzdělanosti Libereckého kraje od svého vzniku splnilo svůj účel.
Doplnilo mezeru v tom, co školy potřebovaly, tj., krom jiného, vzdělávání pedagogických
pracovníků. Nyní to má sestupnou tendenci, a to není úplně chyba CVLK, ale obrovských
možností privátních organizaci a také státu. Problém je v silné konkurenci a v tom,
že organizace není finančně podporována LK, což ostatní organizace státního typu jsou.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 131/17/ZK
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Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se Střední školou a Mateřskou
školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované,
se Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
jakožto organizací přejímající, s účinností k 1. 7. 2017,
2. přechod veškerých práv, povinností a závazků Centra vzdělanosti Libereckého kraje –
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
na Střední školu a Mateřskou školu, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
s účinností k 1. 7. 2017,
3.

úplné znění zřizovací listiny Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2017,
ruší
zřizovací listinu Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, s účinností k 30. 6. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 31. 03. 2017
b) předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změny zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

31

PROTI:

3

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 132/17/ZK
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Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, jakožto
organizace slučované, se Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, s účinností
k 1. 7. 2017,
2. přechod veškerých práv, povinností a závazků Domova mládeže. Liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace na Střední školu strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2017,
3.

úplné znění zřizovací listiny Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2017,
ruší
zřizovací listinu Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, s účinností
k 30. 6. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2017
b) předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změny zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR v roce 2018
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 133/17/ZK
Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2018
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže České republiky v roce 2018 v Pardubickém kraji,
2. finanční pokrytím účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2018 v Pardubickém kraji, z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018 ve výši 2.000.000 Kč
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat závazné stanovisko k účasti na Hrách VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2018.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2017 příspěvkovým organizacím
zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávané body č. 40 a 41, jsou provázané.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 134/17/ZK
Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2017 příspěvkovým organizacím
zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 685.824 Kč pro:
a) Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 71294180,
se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov, na akci č. 04801885492 „Zajištění stabilních
podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“ do výše 461.790 Kč,
b) Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková
organizace, IČ: 71294171, se sídlem Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí,
na akci č. 04801862329 „Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické
a ZŠ speciální“ do výše 224.034 Kč,
schvaluje
a) Smlouvu č. OLP/646/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou
organizací, IČ: 71294180, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov, na akci
č. 04801885492 „Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ
speciální“ do výše 461.790 Kč,
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b) Smlouvu č. OLP/647/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvkovou organizací, IČ: 71294171, se sídlem Komenského
453, 471 25 Jablonné v Podještědí, na akci č. 04801862329 „Zajištění stabilních
podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“ do výše 224.034 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv
č. OLP/646/2017 a OLP/647/2017 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací
Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 135/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací
Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková
organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17, kterým se upravuje kapitola 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 140.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly:
1. snižuje se specifický ukazatel č. 04800880000 - Systémová podpora vzdělávání žáků
ve speciálních základních školách o částku 140.000 Kč,
2. zavádí nový specifický ukazatel č. 04804872329 - Základní škola praktická
a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvkovou organizace „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální“ ve výši 65.000 Kč,
3.

zavádí nový specifický ukazatel č. 04804885492 - Základní škola Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace - „Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální“ ve výši 75.000 Kč,
rozhoduje
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o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na rok 2017 v celkové výši 140.000 Kč pro:
1. Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Jablonné v Podještědí,
příspěvkovou organizaci, IČ: 71294171, se sídlem Komenského 453, 471 25 Jablonné
v Podještědí, na akci číslo 04804872329 „Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální“ do výše 65.000 Kč,
2. Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou organizaci, IČ: 71294180,
se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov, na akci číslo 04804885492 „Systémová
podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola
speciální“ do výše 75.000 Kč,
schvaluje
1. Smlouvu č. OLP/650/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvkovou organizací, IČ: 71294171, se sídlem Komenského
453, 471 25 Jablonné v Podještědí,
2. Smlouvu č. OLP/649/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou
organizaci, IČ: 71294180, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 30. 04. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv č. OLP/649/2017 a OLP/650/2017 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi
hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 68/17 Zastupitelstvem
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT –
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04
Transfery odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory
mládeže na krajské úrovni 2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 136/17/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT – Naplňování
Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04 Transfery
odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/17, kterým se:
a) navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o částku 297.452 Kč z titulu
poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z dotačního programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni“, rozhodnutí číslo 51032017,
b) navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 297.452 Kč,
z toho:
-

zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04804890000 - Program
k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017 v celkové výši
424.952 Kč (částka 297.452 Kč – dotační program MŠMT, částka 127.500 Kč
finanční spoluúčast Libereckého kraje - kapitola 917 04),

-

snížení specifického ukazatele číslo akce 04800880000 – systémová podpora
vzdělávání žáků ve speciálních školách ve výši 127.500 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Prominutí penále a úroku z posečkané částky z odvodu za porušení rozpočtové
kázně Everesta, s.r.o.
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 137/17/ZK
Prominutí penále a úroku z posečkané částky z odvodu za porušení rozpočtové kázně
Everesta, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále a úrok z posečkané částky z odvodu uloženého za porušení rozpočtové
kázně (neuznatelné výdaje, mylná platba) při čerpání finančních prostředků poskytnutých
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v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů na projekt „Projekt na zvýšení
dovedností a profesních kompetencí zaměstnanců firem, veřejné správy a zdravotnických
institucí v LK“ příjemci Everesta, s.r.o., IČO: 25014650, se sídlem Mimoňská 3223, 470 01
Česká Lípa, penále ve výši 352.431 Kč, tj. 100 % a úrok z posečkané částky
ve výši 12.770 Kč, tj. 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

34

PROTI:

3

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

44. Změna ve Výboru kontrolním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nového člena
Předkladatelka: Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Martin Půta představil bod a požádal Ing. Ramzera, předsedu volební komise, o provedení
volbou.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Provedl přítomné volbou a sdělil, že písemný souhlas s nominací byl zaslán.
Martin Půta
 Doplnil, že nominovaný Ing. Ullrich je starostou obce Radvanec.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 138/17/ZK
Změna ve Výboru kontrolním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nového člena
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rezignaci Ing. Jiřího Drdy na post člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
ke dni 6. 3. 2017
a volí
Ing. Petra Ullricha na post člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 –
Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí
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investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek
spolufinancování kraje v roce 2018
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod a přivítal Ing. Olyšara, výkonného ředitele FVS, a.s.,
a Ing. Janečka, člena představenstva společnosti, kteří přišli pro případ dotazů.
Diskuze:
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu ke schválení.
Ing. Petr Olyšar, výkonný ředitel FVS, a.s.
 Představil sebe a Ing. Janečka. Sdělil, že je k dispozici pro případně dotazy.
Vladimír Stříbrný
 Ohlásil střet zájmu, protože je členem DR společnosti.
Ing. Dan Ramzer
 Ohlásil střet zájmu, protože je předsedou představenstva společnosti.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 139/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 –
Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí
investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek
spolufinancování kraje v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, kterým se:
1. a) snižují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí
a zemědělství, specifický ukazatel „Zajištění zásobování pitnou vodou
a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ o částku 6.900.000 Kč,

2.

b) navyšují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství zavedením nového specifického ukazatele „Rekonstrukce úpravny
vody Bílý Potok – Frýdlantská vodárenská společnost“ v částce 6.900.000 Kč,
a) snižuje dílčí ukazatel „Program vodohospodářských akcí“ v rámci kapitoly 932 08Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, snížení rezervy
kapitálových výdajů programu o částku 278.500 Kč,
b) snižuje dílčí ukazatel „Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje“ v rámci
kapitoly 932 08 Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, snížení
rezervy kapitálových výdajů o částku 385.500 Kč,
c) snižuje rezerva specifického ukazatele „Zajištění zásobování pitnou vodou
a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ v rámci kapitoly 932 08
Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 7.436.000 Kč,
d) navyšuje specifický ukazatel „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok – Frýdlantská
vodárenská společnost“ v rámci kapitoly 932 08 Fond ochrany vod, odbor životního
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prostředí a zemědělství o částku 8.100.000 Kč na celkovou částku 15.000.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do celkové
výše 30.000.000 Kč, z toho v roce 2017 do výše 15.000.000 Kč a v roce 2018 do výše
15.000.000 Kč, Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Zahradní 768, 464 01
Frýdlant, IČ 25496565, na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“, v případě,
že bude na projekt vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí,
schvaluje
1. závazek spolufinancování projektu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565, „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“
Libereckým krajem formou poskytnutí účelové investiční dotace do výše 15.000.000 Kč
z rozpočtu kraje v roce 2018 v případě, že na projekt bude vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí,
2.

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
č. OLP/550/2017 mezi Libereckým krajem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.,
se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565, na projekt „Rekonstrukce
úpravny vody Bílý Potok“
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017,
2.

3.

Termín: 28. 04. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje,
Termín: 30. 06. 2017
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, uplatnit závazek spolufinancování projektu Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565, „Rekonstrukce
úpravny vody Bílý Potok“ Libereckým krajem do výše 15.000.000 Kč jako prioritu
resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova v rámci přípravy rozpočtu
kraje na rok 2018, v kapitole 932 - Fond ochrany vod, a to v případě, že na projekt bude
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí.
Termín: 31. 12. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

46. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 2. do 7. 3. 2017
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
c)
Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti
lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období
2015 - 2020 - Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016
d)
Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných perel
na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
e)
Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise
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f)
g)
h)

Rady Libereckého kraje
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016
Dopis starostky města Česká Lípa – projednání nabídky majetkového vstupu
města do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Předkladatelé: členové rady dle předložených písemných informací.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 140/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 2. do 7. 3. 2017
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
c)
Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti
lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období
2015 - 2020 - Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016
d)
Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných perel
na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
e)
Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise
Rady Libereckého kraje
f)
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
g)
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016
h)
Dopis starostky města Česká Lípa – projednání nabídky majetkového vstupu
města do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace:
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 2. do 7. 3. 2017
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
c)

Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové
péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 - 2020 Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016

d) Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných perel na Reprezentativní
seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
e) Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise Rady
Libereckého kraje
f)

Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji
g) Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016
h) Dopis starostky města Česká Lípa – projednání nabídky majetkového vstupu města
do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
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HLASOVÁNÍ Č.:

45

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek
ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
Předkladatelka Ing. Radka Loučková Kotasová
 Z důvodu nepřítomnosti Ing. Loučkové Kotasové představil bod Martin Půta.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 141/17/ZK
Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek ke Statutu
Dotačního fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
neschvaluje
posunutí termínu pro zasílání připomínek ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit plnění
harmonogramu činností spojených s aktualizací Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
dle původně schváleného harmonogramu.
Termín: 31. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

46

PRO:

36

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

48. Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK
č. 279/14/ZK) – prodej pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 142/17/ZK
Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK č. 279/14/ZK) –
prodej pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
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část usnesení číslo 279/14/ZK v bodě a) - prodej st.p.č. 275/2 o výměře 80 m2 a st.p.č. 276/31
o výměře 42 m2, obě zastavěná plocha, způsob využití vodní dílo, vymezených
geometrickým plánem č. 123-1232/2013 ze dne 23. 9. 2013, nacházejících se v k.ú. Víska
u Frýdlantu, obec Višňová, státnímu podniku Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 14.464 Kč (slovy: čtrnáct tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých), pozemky
dotčeny stavbou „Protipovodňové opatření v IÚ Smědé-Víska, Minkovice, Obec Višňová“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

47

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
 Informoval zastupitele, že již jiná spolupráce LK funguje velice úspěšně, jedná
se o spolupráci LK s Kanton St. Gallen. V tomto týdnu je v tomto místě delegace z LK
na téma přímá demokracie.
Diskuze:
Ing. Miloš Tita, předseda klubu KSČM
 Sdělil, že klub KSČM smlouvu nepodpoří, a to především z důvodu, že smlouvu uzavírají
dva nesourodé, nesouměřitelné celky, a to samosprávný Liberecký kraj a státní správa
Vinnycké oblasti, která není samosprávným územním celkem. Samospráva na Ukrajině
končí na úrovni obcí a měst, což odporuje usnesení § 28 zákona o krajích.
 Překvapilo je, že ve schvalovací doložce Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny
je citováno - Rada ministrů Autonomní republiky Krym, která dle jejich názoru
neexistuje.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 143/17/ZK
Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) se sídlem Soborna
str. 70, 21100 Vinnytsia, zastoupenou panem Valeriim Koroviim, předsedou, a Libereckým
krajem (Česká republika) se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupeným panem
Martinem Půtou, hejtmanem, ohledně rozvoje obchodně ekonomické, vědeckotechnické
a humanitární spolupráce
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit podpis Dohody o spolupráci mezi Vinnyckou regionální
státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně
ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce.
Termín: 30. 06. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 6
HLASOVÁNÍ Č.: 48
PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

50. Náměty a připomínky
Diskuze:
Martin Půta
 Poděkoval Mgr. Marii Filipové, která končí ve svém působení na KÚ po 15 letech,
za odvedenou práci na pozici vedoucí odboru kancelář ředitele.
MUDr. Jan Mečl
 Oznámil, že v zastupitelském klubu ČSSD došlo ke změně na pozici předsedy – stal
se jím radní Mgr. Pavel Svoboda, a to od 28. 3. 2017.
Bc. Stanislav Mackovík
 Požádal MUDr. Přemysla Sobotku o písemnou odpověď na otázku, od kdy NsP ČL, a.s.,
vykazuje dluh ve výši 60 mil. Kč, a to v délce 2 měsíců po splatnosti, a dále, kolik
finančních prostředků již bylo vydáno jako penalizace za pozdní splátky. Tato informace
byla podána Ing. Markem na zasedání Výboru zdravotnictví.
Bc. Zuzana Kocumová
 Připomněla svou žádost řečenou na Výboru zdravotnictví, PhDr. Baxa zasílal předsedkyni
DR českolipské nemocnice žádost o výsledky hospodaření posledních dvou měsíců roku
2016. Do doby, kdy zde byla ještě původní DR, byly hospodářské výsledky v černých
číslech a došlo k výměně ve vedení.
RNDr. Robert Gamba
 Jako předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost popřál všem pedagogům
vše nejlepší ke dni učitelů. Uvedl, že dne 29. 3. 2017 se uskuteční tradiční setkání
s oceněnými učiteli LK.
Martin Půta
 Sdělil, že ocenění nejlepších učitelů LK se uskuteční dne 29. 3. 2017 od 16 hodin
v multimediálním sále v budově KÚ. Akci tradičně připravuje rezort školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Dan Ramzer
 Poděkoval za Frýdlantsko, za všech 18 měst a obcí, které jsou akcionáři Frýdlantské
vodárenské společnosti, za významnou podporu.
XXX
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==================================================================
Martin Půta
 Reagoval na Ing. Ramzera ohledně financí potřebných na projektovou přípravu dalších
akcí, které LK čeká do budoucna vzhledem k předpokládaným dopadům rozšíření těžby
v polském hnědouhelném dole Turow.

Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 15:25 hodin.
4. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 25. 4. 2017 od 14:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Petr Tulpa

.………………………………
Bc. Zuzana Kocumová

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

V Liberci, 5. 4. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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