Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 25. 4. 2017
Přítomno:

41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Hana Maierová, Ing. Vladimír Boháč, Bc. Zuzana Kocumová,
Pavlína Nováková Hrabálková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Svoboda, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje v 14,07 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 4. 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 39 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že obdržel omluvu od Hany Maierové a Pavlíny Novákové
Hrabálkové.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
Martin Půta sdělil k zápisu z 3. zasedání ZK dne 28. 3. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Petr Tulpa a Bc. Zuzana Kocumová. Zeptal Petra Tulpy, 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 Mgr. Pavel Svoboda a prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 144/17/ZK
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Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
- Mgr. Pavla Svobodu
- prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D.
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

39

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi ve standardním složení.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 145/17/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)
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK)

-

Bc. Martina Sejkorová (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil volební komisi a poprosil předsedy klubů KSČM a ZpLK o zvolení náhradníků
za nepřítomnou Pavlínu Novákovou Hrabálkovou a Bc. Zuzanu Kocumovou.
Ing. Miloš Tita, předseda klubu KSČM
 Jako náhradníka navrhl Jana Dvořáka.
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Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., předseda klubu ZpLK
 Jako náhradníka navrhl sebe.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 146/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Ing. Eva Burešová (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

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

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

41

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 Bc. Mackovíka vznesené na 3. ZK
dne 28. 3. 2017.
- Dopis směřovaný zastupitelům LK – Aktualizace Zásad územního rozvoje LK –
přeložka silnice I/16 Horka u Staré Paky ze dne 6. 4. 2017 + reakce - dopis hejtmana
LK směřovaný firmě Wotan Forest, a.s. - jejímu vedení.
Doplnil, že situace ve věci Aktualizace Zásad územního rozvoje LK se dále vyvíjí, proběhlo
jednání se starostou obce Horky u Staré Paky. Uvedl, že dále proběhlo jednání
na Ministerstvu dopravy. S výstupy budou zastupitelé seznámeni.
5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 13. 4. 2017 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu je umístěn návrh programu a materiály pro 4. jednání ZK dne 25. 4. 2017.
Dne 21. 4. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech:
- 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. 3. 2017 do 10. 4. 2017,
- 8 - Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové,
3
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-

-

-

33 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku
disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů
Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2017,
34 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 –
Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku
spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“
 Body doplněny po RK dne 18. 4. 2017.
35 – Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast
Východ“,
36 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
 Body č. 35 a 36 byly doplněny na základě jednání mRK dne 20. 4. 2017.

Sdělil, že bod č. 8 - Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem –
pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové – bude projednán v 15:00 hod.
Lena Mlejnková
 Informovala přítomné o schůzce předsedů klubů, která proběhla před jednáním ZK
k bodům č. 35 a 36. Většinové stanovisko je, že by si Rada Libereckého kraje měla nechat
vyhrazenou pravomoc v rámci rozhodování v této věci.
Mgr. Jan Korytář
 S navrženým postupem souhlasil, s tím, že by se body zařadily na program jednání,
otevřela se k nim diskuze, usnesení by se nepřijalo, tak aby následně rozhodla rada kraje.
Jedná se důležité body, které by se měly projednat na ZK, aby byly známy také názory
zastupitelů.
Martin Půta
 Nechal hlasovat o zařazení předložených bodů č. 35 a 36 do programu jednání.
Hlasování o zařazení bodu č. 35 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou –
oblast Východ“:
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

10

PROTI:

17

ZDRŽEL SE:

13

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Hlasování o zařazení bod č. 36 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou –
oblast Sever:
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

9

PROTI:

18

ZDRŽEL SE:

Hlasování o programu jednání bez bodů č. 35 a 36
4
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017

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

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 28. 3. 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 kraje
od 14. března do 10. dubna 2017

období

Martin Půta

8.

Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu
v Hradci Králové
projednání v 15 hodin

Martin Půta

9.

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú.
Tanvald (FAMA 2016/10/005)

Ing. Jitka Volfová

10.

Majetkoprávní operace – prodej:

Ing. Jitka Volfová

1)
2)
11.

za

Martin Půta

pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou
Majetkoprávní operace – darování:

1)
2)

pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy

3)
4)
5)

pozemků v k.ú. Soběslavice
pozemků v k.ú. Smržovka
pozemků v k.ú. Železný Brod

6)

pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú.
Skalice u České Lípy

Ing. Jitka Volfová

13.

Majetkoprávní operace – směna:

Ing. Jitka Volfová

1)
2)

pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou
(FAMA 2016/09/081)

3)

pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou
(FAMA 2016/09/82)

14.
1)

Majetkoprávní operace – koupě:
pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)

2)

pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)
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3)
4)
5)

pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA
2017/02/093)
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA
2017/02/100)
pozemku v k.ú. Modřišice

15.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 –
snížení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

16.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 –
navýšení příjmů kraje a výdajů kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. Pavel Svoboda

18.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 –
snížení kapitoly 92303 Spolufinancování EU,
ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307
Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné
finanční
výpomoci
Severočeskému
muzeu
v
Liberci,
příspěvkové
organizaci,
na předfinancování projektu

Ing. Květa Vinklátová

19.

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové
kázně

Jiří Löffelmann

1)
2)

Svazek obcí Košťálov a Libštát
Město Osečná

20.

Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK
do projektu a Dohoda o spolupráci na projektu

Ing. Radka Loučková
Kotasová

21.

Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ –
závazek předfinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 –
zapojení vratky a úprava kapitoly 926 04 – Dotační
fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu

Petr Tulpa

23.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
a zaměstnanosti

Petr Tulpa

1)
2)

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace
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3)
4)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice,
Tkalcovská 460, příspěvková organizace

24.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery – odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu –
rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí účelových
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

25.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti
/ odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu –
Veletrh dětské knihy

Petr Tulpa

26.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016
o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s.,
na projekt Memoriál Ludvíka Daňka

Petr Tulpa

27.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun
z nespecifikované rezervy na akci „Silnice
III/27110 Oldřichov na Hranicích“

Marek Pieter

28.

Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic
Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1

Marek Pieter

29.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Krajské
správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu „Od zámku
Frýdlant
k
zámku
Czocha“;
Smlouva
s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje

Marek Pieter

30.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové
přípravy pro Statutární město Liberec, na projekt
„Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“

Marek Pieter

31.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní dopravě pro rok 2017 – Ústecký kraj

Marek Pieter

32.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 3. 2017
do 4. 4. 2017

b)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen
2017
7
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c)

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby
Libereckého kraje“
Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10.
2015 – 30. 9. 2016
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
za rok 2016

Ing. Květa Vinklátová

Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji
za rok 2016
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj
a místní Agendy 21 za rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu
hejtmana
Aktualizace
Seznamu
významných
akcí
podporovaných Libereckým krajem
Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace
ul. Žižkova, Jilemnice“

Martin Půta

33.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 zapojení
zůstatku
disponibilních
zdrojů
z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných
výdajů Libereckým krajem alokací použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2017

Ing. Jitka Volfová

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor
sociálních věcí a poskytnutí mimořádného
příspěvku spojeného s realizací projektu „Snížení
energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 –
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje p.o.“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

35.

Náměty a připomínky

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:

8

3

Marek Pieter
Jiří Löffelmann

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Martin Půta
Ing. Radka Loučková
Kotasová

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Sdělil, že výbor vznesl doporučení ohledně formální správnosti textů v usnesení
ze zasedání mimořádné rady kraje a rady kraje, a to podle jednotlivých zjištění výboru,
která jsou uvedeny v zápisu z Výboru kontrolního.
 Dále upozornil na to, že v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích, neexistuje pojem mimořádná
rada kraje, označování některých rad kraje jako mimořádná je zavádějící.
 Všechna usnesení jinak byla ve smyslu zákona v pořádku.
Martin Půta
 Konstatoval, že číslování rady kraje je používáno od roku 2000. Pokud by rada kraje
dospěla k vhodnějšímu postupu, učiní tak.
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz, kdy bude rada kraje projednávat stažené body č. 35 a 36 – „Rozhodnutí
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ a oblast Sever“.
Martin Půta
 Odpověděl, že stažené body bude rada kraje projednávat na mimořádném jednání RK
ihned po ukončení ZK.


Dále doplnil, že z jednání ZK je omluven Mgr. René Havlík, ředitel KÚ, kterého
zastupuje Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.

Hlasování o návrhu:
USNESENÍ č. 147/17/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. 21/17/ZK z 31. 3. 2017 na 30. 6. 2017
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 57/V/16/ZK, 37/17/ZK, 38/17/ZK, 59/17/ZK, 60/17/ZK,
61/17/ZK, 62/17/ZK, 63/17/ZK, 66/17/ZK, 67/17/ZK, 69/17/ZK, 70/17/ZK, 72/17/ZK,
73/17/ZK, 74/17/ZK, 75/17/ZK, 76/17/ZK, 77/17/ZK, 78/17/ZK, 83/17/ZK, 85/17/ZK,
86/17/ZK, 87/17/ZK, 88/17/ZK, 89/17/ZK, 90/17/ZK, 92/17/ZK, 93/17/ZK, 95/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.

9

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 148/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (9) Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 149/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
- části p.p.č. 605/5 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 605/8, ostatní plocha,
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1336-167/2008 ze dne 8. 12. 2015,
v katastrálním území Tanvald, obci Tanvald, evidované na listu vlastnictví č. 1524
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
od manželů
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 607,86 Kč (slovy: šest set sedm
korun českých, osmdesát šest haléřů),
a dále s koupí - části p.p.č. 602/2 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 602/13,
ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 27 m2, nově označené jako p.p.č. 602/14, ostatní plocha,
jiná plocha,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 21 m2, nově označené jako p.p.č. 602/15, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 9 m2, nově označené jako p.p.č. 602/16, ostatní plocha,
silnice, vymezených geometrickým plánem č. 1336-167/2008 ze dne 8. 12. 2015,
v katastrálním území Tanvald, obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví č. 105
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
od spoluvlastníků
podíl
o velikosti 1/3 představující částku 13.980,71 Kč (slovy: třináct tisíc devět set osmdesát
10
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korun českých sedmdesát jedna haléřů) z kupní ceny, a manželů
podíl o velikosti 2/3
představující částku 27.961,43 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc devět set šedesát jedna korun
českých čtyřicet tři haléřů) z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu
ve výši 41.942,14 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc devět set čtyřicet dva korun českých
čtrnáct haléřů), jedná se o části pozemků, které jsou dotčeny stavbou již stávajícího
mostu 29043-1 a komunikace č. III/29043, proběhne částečná refundace z kupní ceny,
a to pouze do výše 40 Kč/m2,
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.:

9

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (10.) Majetkoprávní operace – prodej:
1)
pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
2)
pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta
 Doplnil kladné stanovisko Výboru finančního.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 150/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodej:
1)
pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
2)
pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p.p.č. 2959 o výměře 34 m2, nově označené jako p.p.č. 2959/3, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 786-497/2016
ze dne 1. 11. 2016, nacházející se v k.ú. Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné
v Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 205 u Katastrálního pracoviště Liberec,
manželům
za kupní cenu ve výši 5.440 Kč (slovy: pět tisíc
11
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2.

čtyři sta čtyřicet korun českých), na předmětném pozemku se nachází stavba oplocení
a vjezdová brána na pozemek ve vlastnictví kupujících,
prodej části p.p.č. 1737/4 o výměře 1 m2, nově označené jako st.p.č. 657/2, zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití garáž, vymezené geometrickým plánem č. 298-47/2016
ze dne 10. 1. 2017, nacházející se v k.ú. Loučná nad Nisou, obci Janov nad Nisou,
a evidované na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
za kupní cenu ve výši 1.000 Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých), pozemek pod stavbou garáže ve vlastnictví kupující

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

10

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (11.) Majetkoprávní operace – darování:
1)
pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
2)
pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
3)
pozemků v k.ú. Soběslavice
4)
pozemků v k.ú. Smržovka
5)
pozemků v k.ú. Železný Brod
6)
pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Martin Půta
 Navrhl odboru životního prostředí a zemědělství, zda by finance na vysazení nové lípy
v obci Soběslavice mohl věnovat kraj.
Jiří Lőffelmann
 Návrh si osvojil a poznamenal si ho. Dále ohlásil střet zájmu v tomto a následujícím bodě.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 151/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování:
1)
pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
2)
pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
3)
pozemků v k.ú. Soběslavice
4)
pozemků v k.ú. Smržovka
5)
pozemků v k.ú. Železný Brod
6)
pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
12
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2.

darování části p.p.č. 1716/3 o výměře 1245 m2, nově označené jako p.p.č. 1716/31,
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1116-248/2016
ze dne 17. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách,
a evidované na listu vlastnictví č. 848 i Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Sloup
v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 00525677,
hodnota daru dle účetní evidence činí 24.900 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc devět set korun
českých), jedná se o pozemek pod místní komunikací,
darování části p.p.č. 601/1 o výměře 114 m2, nově označené jako p.p.č. 601/35, části
p.p.č. 601/1 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č. 601/38, a části p.p.č. 601/1
o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 601/39, vše ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 651-175/2016
ze dne 7. 9. 2016, nacházejících se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 281 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, IČO 00260878, hodnota daru dle účetní
evidence činí 3.027,81 Kč (slovy: tři tisíce dvacet sedm korun českých, osmdesát jedna
haléřů), jedná se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví obce,

3.

darování části p.p.č. 816 o výměře 11 m2 a části p.p.č. 746/12 o výměře 98 m2,
sloučených do nově vzniklé p.p.č. 746/19, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 268-86/2016 ze dne 2. 12. 2016, nacházejících se
v k.ú. Soběslavice, obci Soběslavice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 178
u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Soběslavice, se sídlem Soběslavice č.p. 50,
463 45 Pěnčín, IČO 00671924, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.907,50 Kč (slovy:
jeden tisíc devět set sedm korun českých, padesát haléřů), jedná se o pozemek, na kterém
obec chce vysadit novou lípu, kdy historická lípa z roku 1918, dle pamětníků vysazená
ke vzniku Československa 28. 10. 1918, byla vyvrácena z důvodu silnému větru
v červenci 2016,

4.

darování p.p.č. 3942 o výměře 536 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a dále
p.p.č. 3927/1 o výměře 91 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 3927/3
o výměře 67 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 3928/3
o výměře 178 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 3928/4 o výměře 75
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 3928/5 o výměře 121 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem
č. 2640-167/2008 ze dne 15. 12. 2015, nacházejících se v k.ú. Smržovka, obci Smržovka,
městu Smržovka, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka,
IČO 00262579, hodnota daru dle účetní evidence činí 57.930 Kč (slovy: padesát sedm
tisíc devět set třicet korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví
města a vyřazenou silnicí,
darování části p.p.č. 3238/1 o výměře 211 m2, nové označené jako p.p.č. 3238/4, a části
p.p.č. 3288/1 o výměře 22 m2, nově označení jako p.p.č. 3288/9, obě ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1809-65/2016
ze dne 16. 8. 2016, a dále části p.p.č. 3239 o výměře 161 m2, nově označení jako
p.p.č. 3239/8, a části p.p.č. 3239 o výměře 155 m2, nově označené jako p.p.č. 3239/9,
obě ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 1797-32/2016 ze dne 9. 5. 2016, nacházejících se v k.ú. Železný Brod, obci
Železný Brod, a evidovaných na listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, IČO 00262633, hodnota daru dle účetní evidence činí 54.900 Kč (slovy: padesát
čtyři tisíc devět set korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví
města,

5.
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6.

darování p.p.č. 2156/14 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 2156/15 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 2156/16 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2156/17 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2156/18 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2156/20 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 2156/21
o výměře 180 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 2156/22
o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, část p.p.č. 2157/17 díl „d“
o výměře 60 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, část p.p.č. 2157/15
díl „t“ o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, část p.p.č.
2157/17 díl „f“ o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 2709/3
o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 2709/4
o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým
plánem č. 1611-22/2016 ze dne 3. 6. 2016, nacházejících se v k.ú. Skalice u České Lípy,
obci Skalice u České, obci Skalice u České Lípy, se sídlem Skalice u České Lípy 377,
471 17 Skalice u České Lípy, IČO 00673455, hodnota daru dle účetní evidence činí
12.887,20 Kč (slovy: dvanáct tisíc osm set osmdesát sedm korun českých, dvacet haléřů),
jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví obce

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

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. (12.) Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 152/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě: pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi části p.p.č. 2766 o výměře 20 m2, nově označené jako p.p.č. 2766/3, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1611-22/2016 ze dne
3. 6. 2016, nacházející se v k.ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy,
a evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od obce
Skalice u České Lípy, se sídlem Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy,
IČO 00673455, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 800 Kč (slovy:
osm set korun českých), jedná se o pozemek pod silnicí III/2628,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
14
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kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (13.) Majetkoprávní operace – směna:
1)
pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
2)
pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)
3)
pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 153/17/ZK
Majetkoprávní operace – směna:
1)
pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
2)
pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)
3)
pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936,
a to: části p.p.č. 633/1 o výměře 455 m2, nově označené jako p.p.č. 633/9, části
p.p.č. 633/2 o výměře 42 m2, nově označené jako p.p.č. 633/11, části p.p.č. 633/2
o výměře 24 m2, nově označené jako p.p.č. 633/12, vše ostatní plocha, jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 652-63/2016 ze dne 11. 10. 2016,
nacházejících se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, evidovaných listu
vlastnictví č. 121 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, účetní cena pozemků činí
částku 9.122,53 Kč (slovy: devět tisíc sto dvacet dva korun českých padesát tři
haléřů), za pozemek ve vlastnictví obce Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 47161 Jestřebí,
IČO 00260878, a to: části p.p.č. 623/1 o výměře 482 m2, nově označené jako
p.p.č. 623/6, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem
č. 652-63/2016 ze dne 11. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci
Jestřebí, evidované listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
účetní cena pozemku činí částku 16.870 Kč (slovy: šestnáct tisíc osm set sedmdesát
korun českých), směna bude provedena bez doplatku,
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2.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Domov
Sluneční dvůr, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního
pracoviště Česká Lípa,
a) směnu pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2, nově označené jako
p.p.č. 1393/9, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves
u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 84
u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemku činí částku 16.360 Kč (slovy:
šestnáct tisíc tři sta šedesát korun českých),za pozemky ve vlastnictví manželů
a to: části p.p.č. 101/1 o výměře 102 m2, nově označené jako p.p.č. 101/8,
travní porost, a části p.p.č. 101/3 o výměře 389 m2, nově označené jako p.p.č. 101/7,
lesní pozemek, vymezených geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4.
2016, nacházejících se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké
nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního pracoviště Semily,
cena pozemků činí částku 19.640 Kč (slovy: devatenáct tisíc šest set čtyřicet korun
českých), směna bude provedena s doplatkem, Liberecký kraj doplatí manželům
Večerníkovým částku ve výši 3.280 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě osmdesát korun
českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily,

3.

a)

směnu pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2, nově označené jako
p.p.č. 1393/8, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves u
Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, a evidované listu vlastnictví č. 84 u
Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemku činí částku 4.800 Kč (slovy: čtyři
tisíce osm set korun českých), za pozemky ve vlastnictví
a to: části p.p.č. 82/1 o výměře 85 m2, nově označené
jako p.p.č. 82/4, lesní pozemek, a části p.p.č. 82/2 o výměře 380 m2, nově označené
jako p.p.č. 82/5, lesní pozemek, vymezených geometrickým plánem č. 167-152/2016
ze dne 12. 4. 2016, nacházejících se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci
Vysoké nad Jizerou, a evidovaných listu vlastnictví č. 127 Katastrálního pracoviště
Semily, cena pozemků činí částku 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set korun
českých), směna bude provedena s doplatkem, Liberecký kraj doplatí Stanislavu
Knížkovi částku ve výši 13.800 Kč (slovy: třináct tisíc osm set korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
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Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (14.) Majetkoprávní operace – koupě:
1)
pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)
2)
pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)
3)
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)
4)
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)
5)
pozemku v k.ú. Modřišice
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 154/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě:
1)
pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)
2)
pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)
3)
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)
4)
pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)
5)
pozemku v k.ú. Modřišice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
- části p.p.č. 1064/12 o výměře 59 m2, nově označené jako p.p.č. 1064/20, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 412-264/2015 ze dne 19.1.2016,
v katastrálním území Sněhov a obci Malá Skála, evidovaným na listu vlastnictví
č. 954 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec
nad Nisou, od manželů
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.540 Kč (slovy:
tři tisíce pět set čtyřicet korun českých), jedná se o majetkové vypořádání části
pozemku v rámci akce: Silnice III/28721 Malá Skála – Sněhov dojde k trvalému
záboru předmětného pozemku, nebude refundováno,

2.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
a) koupi
- p.p.č. 430/6 o výměře 60 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Polevsko
a obci Polevsko, evidovaným na listu vlastnictví č. 262 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od
17
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za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce
čtyři sta korun českých), jedná se o majetkové vypořádání pozemku po stavbě Silnice III/26318 od I/13 – Polevsko, nebude refundováno,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
3.

a)

koupi
části p.p.č. 1033/5 označené jako díl „a“ o výměře 7 m2, nově sloučené
do p.p.č. 1403, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem
č. 1210-1/2016 ze dne 26.1.2016, v katastrálním území Janov nad Nisou a obci
Janov nad Nisou, evidovaným na listu vlastnictví č. 1070 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 350,Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), jedná se o majetkové vypořádání části
pozemku
po stavbě - Silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice, nebude refundováno,

4.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
a) koupi
části p.p.č. 1045/3 označené jako díl „a“ o výměře 6 m2, nově sloučené
do p.p.č. 1403, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 12081/2016 ze dne 26.1.2016, v katastrálním území Janov nad Nisou a obci Janov nad
Nisou, evidovaným na listu vlastnictví č. 1281 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od manželů
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých),
jedná se o majetkové vypořádání části pozemku po stavbě - Silnice III/29022
Bedřichov - Hrabětice, nebude refundováno,

5.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
a) koupi
- části p.p.č. 528/9 o výměře 185 m2, nově označené jako p.p.č. 528/20, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 401-758/2016 ze dne 2.12.2016,
v katastrálním území Modřišice a obci Modřišice, evidovaným na listu vlastnictví
č. 438 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 9.250 Kč (slovy: devět tisíc dvě stě padesát korun českých), jedná se
o majetkové vypořádání části pozemku, která je zastavěna tělesem silnice
č. III/27920, bude refundováno,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
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kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (15.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05
– Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 15, 16 a 17 projednal a doporučil
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 155/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 056000,
Strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí, o částku 10.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580017,
Činnost Krajské rady seniorů Libereckého kraje, o částku 10.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

19

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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15. (16.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje
a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta
 Doplnil kladné stanovisko Výboru finančního.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 156/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů
kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 100/17 kterým se:
a)

navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 zapojením vratek
z nevyčerpaných dotací o částku 333 165 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 570 007
0000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje o 333 165 Kč,
c) upravují/zavádí specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí v souvislosti s Podporou ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje v celkové výši 1 220 599 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci
Oblastní charita Jičín, se sídlem Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ: 73633755,
ve výši 250 000 Kč na kofinancování provozních nákladů,
2) o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Centrum LIRA z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec
III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 28731191 ve výši 300 000 Kč na kofinancování osobních
nákladů pracovníků,
3) o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČ: 43464343 ve výši 250 000 Kč na kofinancování
osobních nákladů pracovníků,
4) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci
Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha,
IČ: 24160369 ve výši 90 000 Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,
5) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Česká
unie neslyšících, z. ú., se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha,
20
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IČ: 00675547 ve výši 129 599 Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,
6) o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18,
Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ: 467497411 ve výši 201 000 Kč
na kofinancování osobních nákladů pracovníků,
schvaluje
1) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/817/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín, se sídlem
Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ: 73633755,
2) smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/818/2017 mezi Libereckým krajem a organizací
Centrum LIRA z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,
IČ: 28731191,
3) smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/819/2017 mezi Libereckým krajem a organizací
Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01
Vrchlabí, IČ: 43464343,
4) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/820/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Ambeat Health Care a.s.,
se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 24160369,
5) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/821/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Česká unie neslyšících, z. ú.,
se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 00675547,
6) smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/822/2017 mezi Libereckým krajem a organizací
FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec, IČ: 467497411
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 31. 05. 2017
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.
Termín: 15. 05. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (17.) Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 157/17/ZK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1) o neposkytnutí účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 256.744 Kč spolku
Hašle, se sídlem ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 01937235
na projekt „Adámek“ z důvodu, že pro tuto oblast podpory nejsou ve schváleném
rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017 alokovány finanční prostředky;
2) o neposkytnutí účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč organizaci
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem
Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, IČ 26593980 na projekt
Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi
v Libereckém kraji“ z důvodu, že pro tuto oblast podpory nejsou ve schváleném rozpočtu
Libereckého kraje pro rok 2017 alokovány finanční prostředky
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat spolek
Hašle, IČ 01937235 o neposkytnutí dotace na projekt „Adámek“ a organizaci CENTRUM
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 26593980 o neposkytnutí
dotace na projekt „Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám
s dětmi v Libereckém kraji“.
Termín: 20. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (18.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303
Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307
Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
poskytnutí návratné finanční výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Daniel David
 Přednesl stanovisko Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury za nepřítomnou
Hanu Maierovou, předsedkyni výboru. Výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
Martin Půta
 Doplnil kladné stanovisko Výboru finančního.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 158/17/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303
Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování
EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční
výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017 v maximální výši 623.000 Kč
za účelem předfinancování projektu s názvem „Prezentace starých map Liberecka
a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomického odboru, nespecifikované rezervy na kofinancování
IROP a TOP ve výši 623.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 07 Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
o částku 623.000 Kč na výdaje spojené s poskytnutím návratné finanční výpomoci
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly 923 07
- Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, do maximální
výše 623.000 Kč Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, za účelem
předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást
přeshraničního kulturního dědictví“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci
do 30 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „Prezentace starých map
Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“, nejpozději však
do 31. 7. 2018,
schvaluje
smlouvu č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje na předfinancování nákladů projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských
hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“ mezi Libereckým krajem
a Severočeským Muzeem v Liberci, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I - Staré Město,
46001 Liberec 1, IČO 0083232
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: 31. 05. 2017
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu.
Termín: 31. 05. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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18. (19.) Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
1)
Svazek obcí Košťálov a Libštát
2)
Město Osečná
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil zastupitelstvu schválit.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal a doporučil usnesení doplnit
u nedodržení termínu o ukončení akce u Libštátu o 39 dní a u Osečné o 129 dní. Měl by
být uveden přesný počet dní.
Jiří Lőffelmann
 Jako předkladatel si návrh osvojil, bude upraveno po projednání.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
 Potvrdil, že návrh výboru obdržel písemně.
Martin Půta
 Požádal, aby byly obecně v materiálech o porušení rozpočtové kázně uváděny počty dní.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 159/17/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
1)
Svazek obcí Košťálov a Libštát
2)
Město Osečná
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
a) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení termínu
pro ukončení realizace akce o 39 dní) při čerpání finančních prostředků z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje příjemci Svazek obcí Košťálov a Libštát, IČ 62013203, se sídlem
Košťálov 201, 512 02 Košťálov, ve výši 250.104 Kč, tj. 100 % uloženého penále,
b) prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení termínu
pro ukončení realizace akce o 129 dní) při čerpání finančních prostředků z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje příjemci Město Osečná, IČ 00263061, se sídlem
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, ve výši 37.611 Kč, tj. 100 % uloženého penále
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. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

24

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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19. (20.) Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda
o spolupráci na projektu
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 20 a 21 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 27 – 31 projednal a navrhl zastupitelstvu
schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 160/17/ZK
Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci
na projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Kolem kolem Jizerek“ a o předložení
projektové žádosti do Výzvy pro individuální projekty – prioritní osa 2 programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Euroregionu Nisa jakožto
vedoucího partnera projektu,
schvaluje
Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG V-A
Česká republika – Polsko k projektu „Kolem kolem Jizerek“, č. OLP/866/2017, uzavíranou
mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 a
a. Euroregionem Nisa, se sídlem Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ: 00832227,
b. Městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781,
c. Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČ: 00262854,
d. Obcí Bílý Kostel nad Nisou, se sídlem Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava,
IČ: 00672106,
e. Městem Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871,
f. Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,
IČ: 00262978,
g. Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ: 42196451,
h. Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou, se sídlem Tanvaldská 50, 463 11
Liberec 30, IČ: 00262978,
i. Statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec
nad Nisou, IČ: 00262340,
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j. Městem Lučany nad Nisou, se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou,
IČ: 00262455,
k. Městem Smržovka, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČ: 00262579,
l. Gminou Bogatynia, se sídlem ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, NIP: 6151810987,
m. Gminou Miejska Zawidów, se sídlem Plac Zwyciestwa 21/22, 59-970 Zawidów, NIP:
6151806715,
n. Gminou Sulików, se sídlem ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, NIP: 6151808708,
o. Gminou Siekierczyn, se sídlem Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, NIP: 6131571769,
p. Gminou Olszyna, se sídlem ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna, RP, NIP: 6131002876,
q. Gminou Gryfów Ślaski, se sídlem Rynek 1, 59-620 Gryfów Ślaski, RP,
NIP: 6161223228,
r. Gminou Mirsk, se sídlem Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, RP, NIP: 6161008487,
s. Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa, se sídlem ul. 1. Maja 57, 58-500
Jelenia Góra, RP, NIP: 6111119948,
t. Powiatem Lubański, se sídlem ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, NIP: 6131439691
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit podpis Dohody
o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko, č. OLP/866/2017 k projektu „Kolem kolem Jizerek“ za Liberecký kraj.
Termín: 05. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (21.) Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta
 Doplnil, že „mezivýzva“ byla doprovázena nepříjemnými událostmi před otevřením
podatelny u KÚ. Výzva bude do budoucna upravena tak, že žádosti budou moci býti
podávány elektronicky.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Potvrdila, že se intenzivně jedná o přípravě elektronických žádostí.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 161/17/ZK
Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
předpokládaný závazek předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
do výše 140.400.000 Kč z rozpočtu kraje a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 67. výzvy Operačního programu
Životní prostředí
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. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (22.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava
kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 22 a následující projednal a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 162/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava kapitoly
926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17, kterým se:
1. navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 - navýšení nedaňových příjmů
získaných z vratky účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - kapitola
926 04, oblast podpory tělovýchova a sport, 4.20 – Program údržba, provoz a nájem
sportovních zařízení o částku 50.000 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 926 04 – Dotační
fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast podpory tělovýchova a sport,
4.20 – Program údržba, provoz a nájem sportovních zařízení o částku 50.000 Kč – číslo
akce 42000240000 – Tenisový klub Frýdlant, o. s. – Podpora údržby a provozu
sportovišť provozovaných Tenisovým klubem Frýdlant
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 05. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (23.) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
1)
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
2)
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
3)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
4)
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 163/17/ZK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti
1)
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace,
2)
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace,
3)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace,
4)
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace,
2.
3.

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace,

4. Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
a ukládá
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Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh
č. 1 zřizovacích listin.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (24.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí
o poskytnutí/neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Petr Beitl, místopředseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 24 a 26 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz ohledně podpory České unie sportu – středisek, zda existuje stanovisko
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, není nikde uvedeno.
Petr Tulpa
 Sdělil, že existuje kontakt a smluvní vztahy s Českou unií sportu, proto LK podporuje jak
krajská, tak jednotlivá regionální vedení těchto sdružení, která zastupují sport ve vztahu
ke krajskému úřadu.
Leoš Křeček
 Konstatoval, že odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu se vyjadřuje pouze
v případě, že něco brání poskytnutí dotace nebo pokud rozpočet kraje již počítá
s poskytnutím dotace, tak se napíše, že to je v souladu s rozpočtem. Jinak se odbor
nevyjadřuje.
Martin Půta
 LK má za úkol zpracovat novou strategii financování, která platila do konce minulého
roku. V minulosti několikrát odbor, právě proto, že návrh nebyl v souladu se strategií,
psal svůj nesouhlas, kdy se odvolával na tu strategii, která nebyla naplňována.
Petr Tulpa
 Sdělil, že termín pro zpracování Strategie sportu je do konce roku 2018 na dobu 6 let,
nyní se na ní pracuje.
Leoš Křeček
 Konstatoval, že Programové prohlášení rady kraje říká, že Strategie sportu má být
zpracována, v minulosti se k ní vyjadřoval odbor, ale jednalo se o strategii do roku 2016.
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Nyní do toho vstupuje nový zákon o podpoře sportu a ten ukládá povinnost krajům ji
zpracovat do 30. 6. 2018.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 164/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí
účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 775.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova o 775.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele v celkové výši 775.000 Kč, z toho:

pč

číslo akce

Činnost servisního
1 4804900000 centra sportu při LBSTO z.s.

výše
podpory
v Kč

s názvem
Liberecká sportovní a
46747818 tělovýchovná organizace
z.s.

Jablonecká
88/18, Liberec

100.000

Zabezpečení činnosti
Okresní organizace České
servisního centra sportu
2 4804910000
68298056 unie sportu Jablonec nad
České unie sportu okres
Nisou, z.s.
Jablonec nad Nisou

Emilie
Floriánové
2834/9,
Jablonec nad
Nisou

100.000

Podpora činnosti
servisního centra sportu
Sportovní unie
3 4804920000
64045889
ČUS při Sportovní unii
Českolipska, z.s.
Českolipska, z.s.

Žižkova 231,
Česká Lípa

100.000

3. května 327,
Semily

100.000

Jablonecká
88/18, Liberec

200.000

Podpora činnosti
Servisního centra ČUS
při Okresním
4 4804930000
sportovním a
tělovýchovném
sdružení Semily, z.s.
Činnost servisního
5 4804940000 centra sportu při KO
ČUS LK
Účast na Světových
hasičských a
6 4804960000 policejních hrách a
Americas Finest City
Half Marathon

Okresní sportovní a
68247931 tělovýchovné sdružení
Semily, z.s.

70927383

Krajská organizace ČUS
Libereckého kraje

SH ČMS - Sbor
72541245 dobrovolných hasičů
Liberec - Sever
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Mezinárodní tenisový
7 4804950000 turnaj žen Macha Lake
Satellite 2017

46750592 TJ Staré Splavy, z.s.

Jarmilina
stezka 256,
Doksy - Staré
splavy

150.000

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:
Sm
lou
va
č.
p
název
OL
č
projektu
P/..
./2
01
7

1

90
4

2

90
5

3

11
11

ič

žadatel

sídlo

podpora podíl
náklady
v Kč do LK v účel projektu
celkem
výše
%
v Kč

Servisní činnost
Činnost
Jablo
okresní
Krajská
servisního
necká
organizace ve
organizac
centra
7092738
88/18
prospěch
e ČUS
90,91
sportu při
3
,
220.000 200.000
sdružených
Liberecké
KO ČUS
Liber
okresních
ho kraje
LK
ec
organizací a
svazů v ČUS
Úhrada nákladů
spojených s
úpravou a
údržbou tratí
Jizerské
magistrála Bedři
spolufinancování
Jizerská
chov
pořízení nové
2541294 JIZERSK
1.000.0 1.000.00
magistrála
218,
100
rolby, oprava a
9
Á, o.p.s.
00
0
2017/2018
Bedři
údržba zimní
chov
sněžně techniky,
náhradní díly,
PHM, mzdové
náklady ředitele
a technického
správce, externí
dodavatelé
Mezinárod
Jarmi
Pořádání
ní tenisový
lina
mezinárodního
turnaj žen
TJ Staré stezk
tenisového
4675059
Macha
Splavy,
a
900.000 150.000 16,67 turnaje žen
2
Lake
z.s.
256,
Macha Lake
Satellite
Doks
Satellite s dotací
2017
y15 - 25.000
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Staré
Splav
y

2.

USD. Po 10-ti
leté přestávce 16.
ročník tradičního
turnaje, jehož
ambasadory jsou
wimbledonští
vítězové Helena
a Cyril Sukovi.
Termín: 4. - 11.
6. 2017

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:

p
č

název
projektu

ič

1

Bezpečné
lavice na
tribuně
sportovní
haly v
Železném
Brodě

Město
00262633 Železný
Brod

žadatel

výše
požado
vané
účel projektu
dotace v
Kč
Účelem je pořízení bezpečného
a moderního sezení na tribuně
sportovní haly. Stávající
sedačky jsou původem ze
102.400 starého kina, umístěny byly v
době výstavby haly v 80. letech
20. stol. Nové sedačky budou
plastové. Nebude hrozit zranění
končetin

sídlo

Náměstí 3.
května 1,
Železný
Brod

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, PŘÍMÁ
PODPORA 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (25.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 165/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti / odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/17, kterým se:
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 100.000 Kč, číslo akce 04804660000:
Veletrh dětské knihy – Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 100.000 Kč, číslo akce 0487010000:
Veletrh dětské knihy – zajištění dopravy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (26.) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC
Turnov, z.s., na projekt Memoriál Ludvíka Daňka
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 166/17/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s.,
na projekt Memoriál Ludvíka Daňka
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o změně projektu Memoriál Ludvíka Daňka, realizovaného AC Turnov z.s., se sídlem
Skálova 207, 511 01 Turnov, IČ: 00527271, kterou se snižují celkové způsobilé výdaje
projektu na 6.000.000 Kč, a o změně financování projektu, kdy se v jednotlivých letech
realizace projektu budou poskytovat zálohy ve výši 100 % z celkové přiznané dotace,
schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace na projekt
Memoriál Ludvíka Daňka uzavíraného mezi Libereckým krajem a AC Turnov z.s., se sídlem
Skálova 207, 511 01 Turnov, IČ: 00527271
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku
č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov z.s. na projekt
Memoriál Ludvíka Daňka, uzavíraného mezi Libereckým krajem a AC Turnov z.s., se sídlem
Skálova 207, 511 01 Turnov, IČ: 00527271, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (27.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun
z nespecifikované rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 167/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované
rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“
ve výši 1.386.106 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
1.386.106 Kč, tak že se:
a) snižují výdaje nespecifikované rezervy u akce „Velkoplošné opravy havarijních
úseků komunikací“ ve výši 8.578.993 Kč,

b) navyšují výdaje u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ ve výši 9.965.099 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

34

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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27. (28.) Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy
č. 1
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 168/17/ZK
Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
o úplném znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, včetně přílohy
č. 1 ke zřizovací listině.
Termín: 15. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (29.) Poskytnutí návratné finanční výpomoci Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Od zámku Frýdlant
k zámku Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 169/17/ZK
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Od zámku Frýdlant k zámku
Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Krajská správa silnic
Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
do výše 200.000.000 Kč na projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, s termínem
splatnosti návratné finanční výpomoci do 90 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace
k projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, nejpozději však do 30. 9. 2019,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
do výše 200.000.000 Kč na projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ č. OLP/867/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit smlouvu č. OLP/867/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 15. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (30.) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární
město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást
Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 170/17/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární město
Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy
Odra Nisa, trasa č. 20)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, IČ 00262978,
ze dne 23.3.2017 o změnu projektu „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást
Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ ze dne 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019, a o
prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017 na 19. 8.
2019, z důvodu časové náročnosti zpracování projektové dokumentace ve stupni
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dokumentace pro stavební povolení a samotného získání stavebního povolení, včetně výkupu
odpovídajících pozemků,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/309/2016, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017
na 19. 8. 2019
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 30. 04. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/309/2016.
Termín: 25. 05. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (31.) Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
– Ústecký kraj
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 171/17/ZK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 –
Ústecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
č. OLP/688/2017 mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem, IČ: 70892156, se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

37

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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31. (32.) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 3. 2017 do 4. 4. 2017
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
c)
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
d)
Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
e)
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova za rok 2016
f)
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016
g)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2016
h)
Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana
i)
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
j)
Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Diskuze:
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz, proč písemné informace neobsahují bod o projednaných veřejných
zakázkách, jak bylo zvykem v minulém volebním období. Požádal o zařazení této
informace zpět do programu jednání.
Marek Pieter
 Sdělil, že stav prověří a bude poskytnuta písemná odpověď.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 172/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 3. 2017 do 4. 4. 2017
b)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
c)
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
d)
Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
e)
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova za rok 2016
f)
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016
g)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2016
h)
Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana
i)
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
j)
Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 3. 2017 do 4. 4. 2017
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
c) Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
d) Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
e) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí, zemědělství
38

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017

==================================================================
f)

a rozvoje venkova za rok 2016
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016

g) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016
h) Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana
i) Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
j)

Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

40

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (8.) Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové
Předkladatel: Martin Půta
 Představil bod, sdělil, že Marie Ducháčková není přítomna z důvodu nemoci a dal slovo
předsedovi volební komise, Ing. Danu Ramzerovi. Všichni byli soudem doporučeni, jedná
se o jejich pokračování mandátu.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Provedl přítomné volbou.


Navržení s nominací souhlasili.

Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 173/17/ZK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a Krajského soudu v Hradci Králové
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty
1. paní
2.
3.

pana
přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
paní
přísedící Krajského soudu v Hradci Králové.

HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem
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alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu
kraje 2017
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod a postupy v projednávání bodu.
Diskuze:
Petr Tulpa
 Odpověděl na dotaz, který byl vznesen na jednání předsedů klubů dne 20. 4. 2017
ze strany klubu ZpLK, ohledně bodu schvaluje II., 13 c) – jakým způsobem se bude
rozdělovat částka 17.000.000 Kč pro sport. Sdělil, že se jedná pouze o finanční rámec.
Dále se s částkou bude pracovat ve výborech. Nyní jde o návrh, řeší se detaily, věc se
musí projednat nejdříve ve sportovním prostředí a následně ve Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost. Předpokládá, že na ZK v červnu budou tyto peníze v návrzích
rozdělené. Nabídl odpověď v písemně podobě.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Vznesl dotaz ještě ke druhé položce v materiálu – podpora investičních akcí projektů sport
za 5.000.000 Kč, jestli je to zde řešeno podobně, jako u vysvětlené položky
17.000.000 Kč.
Petr Tulpa
 Odpověděl, že jde také o finanční rámec a nyní se to bude zpracovávat.
Jan Dvořák
 Poděkoval za finance, které míří do NsP ČL, a.s. na dialýzu a za to, že bylo po roce
vyslyšeno to, co zastupitelé za stranu KŠČM navrhovali.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 174/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem
alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu
kraje 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 120/17, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 192.729.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 v celkové výši 192.729.000 Kč, z toho:
1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 9.500.000 Kč, v tom:
a) Gymnázium, U Balvanu, Jablonec nad Nisou - výměna oken na objektu gymnázia,
ul. U Balvanu ve výši 1.400.000 Kč,
b) Střední škola a Mateřská škola, Liberec - pořízení válcové zkušebny brzd
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ve výši 320.000 Kč,
c) Gymnázium I. Olbrachta, Semily - rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení
projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností
ve výši 200.000 Kč,
d) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - obnova vnitřního vybavení
domova mládeže ve výši 6.080.000 Kč,
e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - oprava
kanalizace - objekt DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov ve výši 500.000 Kč,
f) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - oprava
komponentů kotelny vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova,
Turnov ve výši 1.000.000 Kč,
2) výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, Rekonstrukce
objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 8.000.000 Kč,
3) výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, LRN Cvikov
- nákup polohovacích lůžek a příslušenství ve výši 2.500.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Krajská správa
silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU
2017 ve výši 20.000.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v celkové výši 2.400.000 Kč, v tom:
a) Severočeské muzeum v Liberci ve výši 400.000 Kč,
b) Finanční rezerva OKPPCR - provoz PO/nákup akvizic ve výši 2.000.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, Hry olympiád dětí a mládeže ve výši 450.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Penále za porušení
rozpočtové kázně projektu IP1 ve výši 25.809.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Dopravní obslužnost
autobusová – navýšení mezd řidičů–nařízení vlády ve výši 5.500.000 Kč,
9) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 1.500.000 Kč, v tom:
a) Propagace kultury LK ve výši 500.000 Kč,
b) Marketingová podpora ve výši 1.000.000 Kč,
10) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
Rozvoj zemědělství, Provozní potřeby – zemědělství ve výši 650.000 Kč,
11) výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku
v celkové výši 2.300.000 Kč, v tom:
a) Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a soutěžícím
ve výši 1.300.000 Kč,
b) Správa majetku kraje-koncepční studie k revitalizaci bývalého VVP Ralsko
ve výši 1.000.000 Kč,
12) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Podpora sdružení
místních samospráv ve výši 100.000 Kč,
13) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
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v celkové výši 22.350.000 Kč, v tom:
a) ZUŠ, Jablonec n/N, Podhorská 47, p.o. - Akademie umění a kultury pro seniory
Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
b) Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s., Liberec - Pakt zaměstnanosti
ve výši 150.000 Kč,
c) Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport ve výši 17.000.000 Kč,
d) Podpora investičních projektů – sport ve výši 5.000.000Kč,
14) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu v celkové výši 1.100.000 Kč, v tom:
a) NPÚ - Mapování válečných konfliktů v krajině Liberecka - 2. etapa
ve výši 100.000 Kč,
b) Sloup v Čechách - obnova střešního pláště kaple sv. Jana Nepomuckého
ve výši 500.000 Kč,
c) Město Jilemnice - zahradní dům v zámeckém areálu ve výši 500.000 Kč,
15) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 400.000 Kč, v tom:
a) Podpora činnosti - Geopark Ralsko ve výši 150.000 Kč,
b) Pořízení vozidla - Botanická zahrada Liberec ve výši 250.000 Kč,
16) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Město Český Dub rekonstrukce garáže ve výši 1.000.000 Kč,
17) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Finanční rezerva na
řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 474.000
Kč,
18) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové
výši 43.200.000 Kč, v tom:
a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 13.200.000 Kč,
b) Rekonstrukce krajských silnic ve výši 30.000.000 Kč,
19) výdaje v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství, Rekonstrukce zimoviště a nákup zařízení - Školní statek Frýdlant
s.r.o. ve výši 500.000 Kč,
20) výdaje v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví v celkové
výši 41.600.000 Kč, v tom:
a) Nákup pozemku VZ Turnov ve výši 1.600.000 Kč,
b) Příplatek mimo základní kapitál - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun
dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. etapa, pořízení PPD
ve výši 40.000.000 Kč,
21) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy Zeyerova ve výši 1.896.000 Kč,
22) výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, Rekonstrukce
17. patra budovy KÚLK a realizace opatření proti zatékání do pláště budovy ve výši
1.500.000 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 05. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 –
Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku
spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Marek Pieter
 Doplnil, že v závislosti na sčítání malých čísel se dostane LK do přísného režimu
a na základě toho se spustil dynamický nákupní systém, což je elektronický nástroj
podle zákona o veřejných zakázkách, který by měl celý proces urychlit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 175/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku spojeného
s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem
o částku 300.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky
PO, odbor sociálních věcí celkem o částku 300.000 Kč, kde se zavádí nový dílčí ukazatel:
číslo akce 05500131502: CIPSLK – TDI, BOZP k projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy ve Dvorské 445“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

43

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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35. Náměty a připomínky
Diskuze:
Jan Korytář
 Vznesl 3 otázky, tykající se původně navržených bodů programu jednání „Rozhodnutí
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabazpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ a oblast Sever“,
u kterých požádal písemnou odpověď od pana Pietera.
1. Kdo a na základě čeho stanovil poslední maximální možnou výši zakázky v oblastech
Východ i Sever, která byla oznámena ze strany advokátní kanceláře HVH LEGAL
s.r.o. účastníkům soutěže emailem ze dne 22. 3. 2017.
2. Kdo a na základě čeho rozhodl o změně termínu a změně pořadí odevzdávání
a otevírání obálek, které byly oznámeny ze strany HVH LEGAL s.r.o. účastníkům
soutěže emailem ze dne 22. 3. 2017.
3. Jaké jsou konkrétní důvody pro stanovení vyšší částky u maximální možné ceny
pro oblast Východ o 2 Kč/Km navíc oproti oblasti Sever, včetně přesného
ekonomického vyjádření. Tzn., o které položky z kalkulace ceny dopravního výkonu
se jedná a v jaké výši.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Vznesl otázku na pana Pietera, týkající se stanovení maximální ceny ve věci dopravní
obslužnosti. Maximální cena je v JŘBU jediný nástroj, který zadavatel má, aby dosáhl
nějakého výsledku. Ve výzvě uchazečům byly stanoveny určité ceny, ty se ale v průběhu
změnily. Nikde neexistuje záznam o tom, jak se změnily a kdo o tom rozhodnul.
Marek Pieter
 Maximální částka byla stanovena jako částka, na které jsou finanční zdroje, tj., částka,
která byla v rozpočtu.
 Ohledně spekulací o přehození názvů oblastí doplnil, že od samého začátku se používá
pořadí Východ a pak Sever. Z důvodu dodržení mlčenlivosti se nemohl více vyjadřovat.
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz na pana Pietera – maximální částka v soutěži byla stanovena podle
disponibilních prostředků kraje, tzn., že kdyby se z rozpočtu kraje vyčlenilo třeba
o 30 mil. více, tak by kraj stanovil tu cenu ještě o tolik více.
 Zeptal se, na základě čeho bylo rozhodnuto, jakým způsobem byla cena rozdělena mezi
Východ a Sever, proč nebyla stejná.
Marek Pieter
 Potvrdil, že jedna z podmínek byla výše rozpočtu, která je k dispozici. Dále při jednání
hodnotící komise uchazeči nabízeli, že jsou schopni jezdit dané oblasti za daleko vyšší
ceny, než je maximální stanovená částka. Stanovená maximální částka je zhruba o 2 Kč
níže, než byla od dopravců deklarovaná na jednání. Pokud je snaha, aby mezi sebou
dopravci soutěžili a aby autobusy jezdily, tak musí být dán nějaký rozptyl předpokládané
hodnoty a také maximální částky.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D
 Opakoval dotaz, kdo rozhodl o stanovení maximální ceny. V dokumentech tento záznam
nenašel.
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Marek Pieter
 Odpověděl, že maximální cenu stanovuje zadavatel.
Mgr. Jan Korytář
 Konstatoval, že tato zakázka je „zralá na zrušení“. Věří, že tak rada kraje rozhodne. Byl
by to velký zlom pro LK.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, zda zadavatel zakázky je rada kraje, tzn., že ta rozhodla či nikoliv.
 Požádal o položkový rozpočet víceprací a vícenákladů u rekonstrukce Evropského domu
u KÚ.
 A dále požádal o rozpočty s cenami jednotlivých uchazečů na tuto zakázku - celkovou
rekonstrukci.
Martin Půta
 Sdělil, že rozpočty jsou kompletně na profilu zadavatele. Dále není problém, aby
se PhDr. Baxa obrátil na pana Koudelku, vedoucího odboru investic a správy nemovitého
majetku, který je schopen poskytnout všechny informace.
Marek Pieter
 Doplnil, že profil zadavatele je veřejně přístupný. Je vydána i tisková zpráva.
Na webových stránkách kraje jsou veškeré informace.
Martin Půta
 Konstatoval, že změnové listy projednávala rada kraje. Jsou tam vysvětleny všechny
jednotlivé položky, včetně navýšení jednotlivých cen. Požádal Mgr. Jarošovou o zajištění,
aby se Ing. Koudelka na pana zastupitele obrátil a dal mu k dispozici, co je potřeba.
 Dále konstatoval, že mimořádná rada kraje, která následuje po ZK, nějakým způsobem
rozhodne o bodech „Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné
zabazpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
– oblast Východ a oblast Sever“, a sdělil, že lituje rozhodnutí, jako jeden z mála hejtmanů
vyjít vstříc zaměstnancům dopravců, protože se šlo touto cestou napřed, před ostatními
kraji. Ostatní kraje nemají otázku s dodatky vyřešenou. Komunikoval na Ministerstvu
dopravy, jakým způsobem se do rozpočtu kraje dostane možných 420.000.000 Kč,
a očekával ze JŘBU dospěje k tomu, že se na konci v ceně objeví především zvýšené
náklady na mzdy řidičů. Zájemci v té zakázce zrejmě nepochopili hlavní úmysl kraje,
proč byl tento celý institut použit.
Diskuze občanů k bodům „Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné
zabazpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní
dopravou – oblast Východ a oblast Sever“
Jiří Kuchyňka, předseda odborové organizace BusLine, a.s.
 Hovořil o dopravní obslužnosti LK ze strany společnosti BusLine a.s., o fungování
dopravy a postavení řidičů, mzdách, smlouvách dopravce v LK a o schopnosti BusLine,
a.s. zajistit dopravu. Dále hovořil o detailech desetileté zakázky.
Vítězslav Fiala, předseda ZO odborového svazu při ČSAD Liberec, a.s.
 Hovořil k bodům, které nebyly zařazeny na program jednání - „Rozhodnutí o výběru
dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabazpečení dopravní obslužnosti Libereckého
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kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ a oblast Sever“. Nastínil
problémy, které panují v ČSAD Liberec, a.s. – přístup vedení k zaměstnancům
a související reakce zaměstnanců.
Martin Oumrt, ředitel ČSAD Liberec, a.s.
 Hovořil o situaci ve společnosti a o její kondici. Sdělil, že je schopna svým závazkům
dostát a bude dobře fungujícím dopravcem.
Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
 Hovořil o postupu v JŘBU a o komplikovanosti problematiky v dopravní obslužnosti.
Okomentoval personální problematiku ve společnosti. Reagoval na pana Vítězslava Fialu
v souvislosti na fungování odborové organizace.
Jakub Vyskočil, akcionář společnosti BusLine, a.s. a předseda dozorčí rady
 Hovořil o JŘBU – nařízení vlády, o cenách, kontrole dopravce ze strany LK a dále
o podmínkách stanovených pro vstup do JŘBU. Komentoval postup v jednacím řízení.
Kritizoval personální změny ve vedení ČSAD Liberec, a.s. Sdělil, že společnost BusLine,
a.s., má kapacitu na zajištění dopravy v LK.
Diskuze zastupitelů
Mgr. Jan Korytář
 Reagoval na informace, které padly v diskuzi – dle výpočtu by muselo dojít k nárůstu
mezd řidičů o 15 tis. Kč hrubého/měsíc. Nikdo neplánuje, aby řidiči měli 35 – 40 tis.
hrubého měsíčně.
 Uvedl, že bylo sděleno, jak se cena zvedla, ale jednalo se o smluvní pokuty a možné
postihy za neplnění svých podmínek. Nemá to ale vliv na dopravní výkon, tyto položky
se nedají „nacenit“.
 V podmínkách JŘBU bylo jednoznačně uvedeno, že kraj ho může zrušit, pokud uvede
důvody, které ho k tomu vedou.
Marek Pieter
 Sdělil, že důvody pro zrušení JŘBU jsou uvedeny v zákoně. Musí být uveden důvod, ale
není striktně uvedeno, jaký popis důvodu má být.
Martin Půta
 Konstatoval, že s ohledem na to, jak se vede debata k tématu, udělá vše pro to, aby
zastupitelstvo v co nejbližší době projednávalo materiál, který by umožnil LK vytvořit
vnitřního dopravce. Zde by bylo jasné, jak se finance využívají. Vzhledem k tomu, jak
vláda zregulovala platy řidičů, už se nejedná o tržní prostředí. Není zde žádná logika
soutěžit službu. Soutěž z podstaty zákona o zadávání veřejných zakázek je vždy
především zaměřena na cenu, ostatní parametry mohou byt doplňkové. JŘBU je
konstruováno tak, že jakýkoliv další zásah ze strany státu do obecně závazných předpisů,
tzn. i do minimální mzdy, znamená automatické navyšování ceny dopravního výkonu.
 Konstatoval, že nemá žádný smysl soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách, lepší je
zadat to vlastní společnosti a mít přehled, jak se finance využívají.
Ing. Miloš Tita
 Za klub KSČM sdělil, že souhlasí s panem hejtmanem a doporučuje radě kraje, aby začala
pracovat na vytvoření interního krajského dopravce.
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Martin Půta
 Sdělil, že v úterý 9. 5. 2017 bude první den návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana v LK.
V sále zastupitelstva se uskuteční jeho setkání se zastupiteli LK a starosty měst a obcí LK,
a to od 11 hod. Odbor kanceláře hejtmana poskytne informace.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 15:48 hodin.
5. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 30. 5. 2017 od 14:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Mgr. Pavel Svoboda

.………………………………
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

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

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