Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 27. 6. 2017
Přítomno:

35 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Ing. Dan Ramzer, Vladimír Mastník, Tomáš Hudec, RNDr. Robert
Gamba, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Jitka Volfová, Martin
Brož, Mgr. Roman Baran, Mgr. Jan Korytář, Mgr. Daniel David

Ověřovatelé zápisu:

Lena Mlejnková, Ing. Milan Kouřil

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin
Půta,
hejtman,
zahájil
zasedání
zastupitelstva
kraje
ve 14.01 hodin. Uvítal všechny přítomné na 6. 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.
M. Půta konstatoval, že je přítomno 29 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se omluvili Ing. Dan Ramzer, Vladimír Mastník, Tomáš
Hudec, RNDr. Robert Gamba, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Jitka Volfová, Martin
Brož, Mgr. Jan Korytář a Mgr. Roman Baran. Pozdější příchod avizovali, Ing. Michal Kříž
a Bc. Martina Teplá.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
M. Půta sdělil k zápisu z 5. zasedání ZK dne 30. 5. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Marek Pieter a Tomáš Hudec. Zeptal se Marka Pietera, 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 Lena Mlejnková a Ing. Milan Kouřil (místo Ing. Michala Kříže).
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 229/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z 6. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Lenu Mlejnkovou
- Ing. Milana Kouřila.
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a poprosil Ing. Kouřila o zvolení náhradníka za pana Brože.
Ing. Kouřil navrhl sebe.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 230/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda
-

Ing. Milan Kouřil (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:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta

2

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

==================================================================
 Představil návrhovou komisi a sdělil, že jako náhradník za předsedu komise za ODS je
avizován Ing. Beitl a dále poprosil předsedu klubu ANO 2011 o zvolení náhradníka
za Ing. Kříže. Ing. Kouřil navrhl pana Hejnu. Dále hejtman poprosil předsedu klubu
ČSSD o zvolení náhradníka za pana Hudce, Mgr. Svoboda navrhl Mgr. Žateckou.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 231/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Petr Beitl (ODS), předseda
- Ing. Eva Burešová (SLK)
-

Roman Hejna (ANO 2011)
Mgr. Romana Žatecká (ČSSD)

-

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

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
 Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi materiály
- Odpověď Marka Pietera na dotazy Ing. Miloše Tity, vznesené na 5. ZK
dne 30. 5. 2017 – informace o termínech konaných akcí podporovaných rezortem
dopravy v letošním roce, v rámci propagace dopravního systému IDOL,
- odpověď Mgr. René Havlíka, ředitele KÚ, na dotaz Ing. Miloše Tity vznesený
na 5. ZK dne 30. 5. 2017 – vnitřní předpis KÚ LK pro pravidla pro vyvěšování vlajek
na budově KÚ LK,
- odpověď Marka Pietera na dotazy prof. Ing. Šedlbauera, Ph.D., vznesené na 5. ZK
dne 30. 5. 2017 – vyjádření administrátora veřejné zakázky ke zrušenému JŘBU
na autobusovou dopravu,
- na dotaz, který na 5. ZK vznesl Ing. Tomáš Hocke, je odpovězeno v písemné
informaci 65 l) programu dnešního jednání, bod Ing. Loučkové Kotasové,
- požadavek, který vznesl na 5. ZK Mgr. Korytář ohledně předkládání přehledu
veřejných zakázek, je splněn vložením písemné informace 65 j) na programu dnešního
jednání. Dále bude pravidelně předkládán v písemných informacích,
- bod č. 52 – Statut Dotačního fondu LK – nová příloha – zapracování připomínek
z jednání ve výborech,
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-

Bod č. 67 - Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu
novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR.

Bc. Stanislav Mackovík
 Navrhl změnu v programu jednání – bod č. 66 - Změna ve Výboru dopravy zastupitelstva
kraje - odvolání z funkce člena. Po přečtení části důvodové zprávy sdělil, že tento bod
nepřísluší hodnotit Zastupitelstvu LK, pokud se hejtman cítí poškozen na svých právech,
tak může zahájit občansko-právní spor. Vyjádřil nesouhlas a doporučil nehlasovat
a nerozhodovat v tomto bodě.
5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 16. 6. 2017 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 6. zasedání ZK
dne 27. 6. 2017.
Dne 23. 6. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
-

-

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje - doplněna na základě projednání v 11. RK
dne 20. 6. 2017
Bod č. 18 – Majetkoprávní operace – revokace: části usnesení č. 284/13/ZK
v bodě č. 3. a), b) - provedeny změny v materiálu – v názvu a usnesení
Bod č. 20 – Majetkoprávní operace budoucí koupě v k.ú. Kamenický Šenov změna v usnesení, část ruší – jiné č. usn.,
Bod č. 25 – Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací
rezortu sociálních věcí - byla pozměněna DZ a příloha č. 12,
PI 65 k) - Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše
Zemana a Ivany Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017,
PI 65 l) - Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum –
podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“,
Bod č. 66 – Změna ve Výboru dopravy zastupitelstva kraje - odvolání z funkce
člena,
Bod č. 67 - Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci
návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR,
Bod č. 68 - Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým
krajem, Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká
Lípa, a. s.,
Bod č. 69 - Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita
Sosnová“ – závazek spolufinancování,
Bod č. 70 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov,
Bod č. 71 - Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující
provoz veřejné autobusové dopravy,
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-

Bod č. 72 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana,
- Bod č. 73 - Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ – závazek
předfinancování.
 Body č. 65 k) + l) a 67 – 73 byly doplněny na základě projednání v 11. RK
dne 20. 6. 2017
Dále hejtman konstatoval, že bod č. 10 - Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové bude projednán zhruba
v 15.00 hod.
Sdělil, že vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů poprosil o předřazení
bodů ORREP – od předkladatelky Ing. Radky Loučkové Kotasové – tj., č. 49 – 52, 69, 73
na začátek jednání, a to z organizačních důvodů. Sdělil, že budou předloženy v zastoupení
jeho osobou na základě dohody na jednání RK.
MUDr. Přemysl Sobotka požádal o předřazení bodu č. 68 před projednáváním bodu č. 37
z důvodu návaznosti.
Bc. Stanislav Mackovík připomněl návrh stáhnout bod č. 66.
M. Půta upozornil, že se nejprve bude hlasovat o zařazení bodu č. 66 do programu a dále
může pouze předkladatel materiál stáhnout.
Hlasování o zařazení bodu č. 66 - Změna ve Výboru dopravy zastupitelstva kraje - odvolání
z funkce člena.
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

26

PROTI:

3

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
ze 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 30. 5. 2017

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května
do 12. června 2017

Martin Půta
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8.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17 –
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917
01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

9.

Dodatek
č.
1
k
Darovací
smlouvě
č. OLP/2877/2016 s ČR - Krajským ředitelstvím
policie Libereckého kraje - změna termínu realizace
nákupu vybavení pracovišť krizového řízení
a předložení závěrečné zprávy se závěrečným
vyúčtováním

Martin Půta

10.

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

11.

Řádná účetní
k 31. 12. 2016

Ing. Jitka Volfová

12.

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016

Ing. Jitka Volfová

13.

Majetkoprávní operace – prodeje

Ing. Jitka Volfová

závěrka

Libereckého

1)
2)

pozemku v k.ú. Studenec u Horek
pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru

3)

pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou

1)

Majetkoprávní operace – darování
pozemků v k.ú. Sloup v Čechách

2)
3)

pozemků v k.ú. Rýnovice
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

14.

15.

kraje

Ing. Jitka Volfová

Majetkoprávní operace – budoucí darování
1)
2)

Ing. Jitka Volfová

pozemku v k.ú. Příšovice
pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova

16.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Růžodol I

–

koupě:

pozemků

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Rochlice u Liberce

–

směna:

pozemků

Ing. Jitka Volfová

18.

Majetkoprávní operace – revokace: části usnesení
č. 284/13/ZK v bodě č. 3. a), b)

Ing. Jitka Volfová

19.

Vzdání
se
předkupního
práva
zřízeného
ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům
v k.ú. Semily

Ing. Jitka Volfová

20.

Majetkoprávní
operace
v k.ú. Kamenický Šenov

Ing. Jitka Volfová

a)

budoucí

koupě

revokace usnesení č. 248/17/RK, (č. 56/17/ZK)
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21.

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

Ing. Jitka Volfová

22.

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku
v k.ú. Sloup v Čechách

Ing. Jitka Volfová

23.

Majetkoprávní operace – koupě: pozemků
v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA 2016/10/067)

Ing. Jitka Volfová

24.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1)
2)
3)
4)

pozemku v k.ú. Cetenov (FAMA 2017/04/033)
pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA
2017/04/085)
pozemku v k.ú. Stanový (FAMA 2017/05/009)
pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA
2017/05/031)

25.

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

Mgr. Pavel Svoboda

26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 –
Dofinancování sociálních služeb v r. 2017
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu

Mgr. Pavel Svoboda

27.

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok
2017 – Seznam sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

28.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 – 2020 včetně
jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018,
jehož součástí je Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

29.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Metodika pro poskytovatele na rok 2018
(Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)

Mgr. Pavel Svoboda

30.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu
sociálních služeb v roce 2018

Mgr. Pavel Svoboda

31.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2018 řízení na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně o sociálních službách, které bude
financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v roce 2018

Mgr. Pavel Svoboda
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32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 Snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa,
ekonomický odbor, rezervy na případný propad
daňových příjmů kraje, ve výši 15.000.000 Kč
a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové
výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Pavel Svoboda

33.

Záměr finanční podpory projektu „Přístavba
a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické
chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové
organizace“ z rozpočtu kraje v roce 2018

MUDr. Přemysl Sobotka

34.

Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty
rekonstrukce a modernizace dialýzy a operačních
sálů

MUDr. Přemysl Sobotka

35.

Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty směřující
k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa

MUDr. Přemysl Sobotka

36.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17 úprava kapitoly 926 09 – Dotační fond LK odbor
zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
LK v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu
č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu
č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů

MUDr. Přemysl Sobotka

37.

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

MUDr. Přemysl Sobotka

38.

Poskytnutí účelových individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch

Ing. Květa Vinklátová

39.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. OLP/3532/2015 – projekt „Pořízení dokumentace
k pietní obnově Ještědu“ – prodloužení termínu
realizace projektu

Ing. Květa Vinklátová

40.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017
– snížení kapitoly 917 04 – Transfery, Odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení
kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu – akce
„Mezinárodní festival v New Yorku, Carnegie
Hall“

Ing. Květa Vinklátová
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41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 –
snížení kapitoly 914 07 – Působnosti, Propagace
kultury LK – Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a navýšení kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2017 – oblast kultury

Ing. Květa Vinklátová

42.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 –
úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa Vinklátová

43.

Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polská
Hřebenovka – východní část“

Ing. Květa Vinklátová

44.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 –
úprava kapitol 917 01 Transfery, odboru kanceláře
hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí
finančního daru vítězům soutěže Památka roku
2016 Libereckého kraje

Ing. Květa Vinklátová

45.

Poskytnutí příplatku mimo
Školnímu statku Frýdlant s.r.o.

kapitál

Jiří Löffelmann

46.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany
vod
Libereckého
kraje,
Program
vodohospodářských akcí 2016

Jiří Löffelmann

47.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2017

Jiří Löffelmann

48.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení
programu 8.3 Podpora včelařství

Jiří Löffelmann

49.

Projekt „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL
Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“ –
závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

50.

Závazek předfinancování a spolufinancování
projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289
Semily,
ulice
Brodská,
Bořkovská
(vč. humanizace)“ a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a Podmínky k projektu

Ing. Radka Loučková
Kotasová

51.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.7 – Program
na podporu činností mateřských center

Ing. Radka Loučková
Kotasová

9
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52.

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje

Ing. Radka Loučková
Kotasová

53.

Změna zřizovacích listin
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova
1, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový
Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607,
příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa,
Havlíčkova 443, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2,
Truhlářská 3, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně
pedagogické centrum, Semily, příspěvková
organizace
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice,
Tkalcovská 460, příspěvková organizace
10
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18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec,
Jeronýmova
425/27,
příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná
škola,
Turnov,
Zborovská
519,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova
426, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1,
Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala
Staška 213, příspěvková organizace
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace

54.

Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské
školy, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

55.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací
z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace
v oblasti školství a mládeže

Petr Tulpa

56.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/17 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací
z Programu k naplňování Koncepce podpory
mládeže na krajské úrovni 2017

Petr Tulpa
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57.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/17 –
úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920
14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku, akce Dětský domov, DubáDeštná 6, příspěvková organizace – oprava čističky
odpadních vod

Petr Tulpa

58.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů
4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická
primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže
a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7
Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky
s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

59.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z
dotačního programu Podpora malých sportovních
organizací 2017

Petr Tulpa

60.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací
z dotačního programu Významné sportovní akce
2017

Petr Tulpa

61.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

62.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17
úprava kapitoly 926 04 Dotační fond Libereckého
kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
programu 4.22 sport handicapovaných

Petr Tulpa

63.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17
úprava kapitol 917 04 – transfery odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 Dotační
fond Libereckého kraje; navýšení alokace
peněžních prostředků v programu 4.23 Sportovní
akce a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017
a posunutí termínu pro rozhodnutí o poskytnutí
dotace

Petr Tulpa

12

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

==================================================================
64.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/17 úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor
dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu
6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora
projektové přípravy cyklistických tras

Marek Pieter

65.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)
b)
c)

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje
o odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu
Městskému úřadu Harrachov a určení Městského
úřadu Tanvald, Odboru stavební úřad a životní
prostředí, k výkonu této působnosti pro celý správní
obvod obce Harrachov
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen
2017

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Informace o výsledku ratingového hodnocení
Libereckého kraje ke květnu 2017
Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého
kraje –
dlouhodobý program
zlepšování
zdravotního stavu obyvatel” za rok 2016
Zpráva o činnosti Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok
2016

Ing. Jitka Volfová

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok
2016
Vyhodnocení
plnění
Plánu
odpadového
hospodářství Libereckého kraje za rok 2015

Ing. Květa Vinklátová

j)

Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na 8. a 9. zasedání rady kraje a 9., 10., 11. a 12.
mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

k)

Informace o nákladech spojených s návštěvou
prezidenta Miloše Zemana a Ivany Zemanové
v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017
Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační
centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje“

Martin Půta

Změna ve Výboru dopravy zastupitelstva kraje odvolání z funkce člena

Martin Půta

d)
e)
f)

g)

h)

i)

l)

66.

Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 5. 2017
do 12. 6. 2017
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

13

Ing. Jitka Volfová

MUDr. Přemysl Sobotka

Marek Pieter

Jiří Löffelmann

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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67.

Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého
kraje ve věci návrhu novely zákona o rozpočtovém
určení daní v Senátu Parlamentu ČR

Martin Půta

68.

Memorandum o založení a činnosti Superaliance
mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí
Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká
Lípa, a. s.

MUDr. Přemysl Sobotka

69.

Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr
p.o.
–
lokalita
Sosnová“
–
závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

70.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje obci Nový Oldřichov

Jiří Löffelmann

71.

Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti
zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy

Martin Půta

72.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 –
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917
01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana

Martin Půta

73.

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého
kraje II“ – závazek předfinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

74.

Náměty a připomínky

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod s tím, že tam jsou dva úkoly s posunutím termínu, jeden
bude do konce týdne splněn.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal předložená usnesení RK, mRK i ZK, vzal
je na vědomí a neshledal žádné závady.
 U předložených zápisů z výborů LK konstatoval formální závady.
 Dále sdělil, že výbor projednával Statut Dotačního fondu LK a upozornil příslušný odbor
na zjištěné závady, konstatoval, že na základě toho je upravený materiál již rozdán.
 Výbor uložil panu Titovi, s ohledem na nevyřešené aspekty usnesení č. 127/13/ZK, úkol
požádat o prodloužení termínu z 30. 6. 2017 na 31. 12. 2017, týká se to IP 1.
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M. Půta
 Návrh si osvojil, termín bude posunut.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 232/17/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 534/16/ZK z 30. 4. 2017 na 30. 6. 2017, 490/16/ZK
ad b) z 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017,
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 234/16/ZK, 521/16/ZK, 524/16/ZK, 34/17/ZK, 68/17/ZK,
102/17/ZK, 103/17/ZK, 104/17/ZK, 115/17/ZK, 116/17/ZK, 118/17/ZK, 120/17/ZK,
125/17/ZK, 126/17/ZK, 131/17/ZK, 132/17/ZK, 133/17/ZK, 134/17/ZK, 135/17/ZK,
137/17/ZK, 155/17/ZK, 156/17/ZK, 157/17/ZK, 158/17/ZK, 160/17/ZK, 162/17/ZK,
163/17/ZK, 164/17/ZK, 165/17/ZK, 166/17/ZK, 167/17/ZK, 168/17/ZK, 169/17/ZK,
170/17/ZK, 174/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 233/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Z důvodu nepřítomností Ing. Radky Loučkové Kotasové představil body odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů M. Půta.
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8. (49) Projekt „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL
Manušické rybníky“ – závazek spolufinancování
Předkladatel: Ing. Radka Loučková Kotasová
 M. Půta představil projednávaný bod.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 49 - 52 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Sdělil, že se o projektu hovořilo na jednání Výboru finančním a dali ke zvážení
předkladateli, zda kofinancování neřešit jinak. Proč by je měl platit LK, když jsou rybníky
pronajímány, a profit má stát, jakožto majitel. Část finanční částky by mohl stát zaplatit,
bylo by dobré o tom jednat. Jedná se o doporučení z výboru.
Martin Půta
 Poděkoval za upozornění, nicméně v důvodové zprávě je uvedeno, že povinností LK je
o lokality pečovat, i když je nevlastní. Povinnost je dána zákonem. Názor z výboru bude
předán směrem k budoucím projektům. Pozice LK v jednáních se státem, je velice
omezena.
Vladimír Stříbrný, místopředseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal tento bod a doporučil ho zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 234/17/ZK
Projekt „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické
rybníky“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Podpora populací kuňky ohnivé
v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“ do výše 166.581,23 Kč a jeho
rozložení v letech 2017 – 2020 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
2) předpokládané předfinancování projektu „Podpora populací kuňky ohnivé v EVL
Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“ Libereckým krajem
do výše 2.654.073,44 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2020
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. 2020
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HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (50) Závazek předfinancování a spolufinancování projektu „Okružní křižovatky
II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Předkladatel: Ing. Radka Loučková Kotasová
 M. Půta představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 235/17/ZK
Závazek předfinancování a spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a Podmínky k projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Okružní
křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
z původní částky 8.095.356,46 Kč na novou částku do výše 14.318.970 Kč a jeho
rozložení v letech 2015 až 2018,
2) snížení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 31.523.340 Kč na novou částku do výše 25.058.980 Kč a jeho
rozložení v letech 2015 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, zajistit realizaci projektu v souladu
se schváleným závazkem.
Termín: 31. 07. 2018
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (51) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu
činností mateřských center
Předkladatel: Ing. Radka Loučková Kotasová
 M. Půta představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
17
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USNESENÍ č. 236/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností
mateřských center
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné
výši 2.024.551 Kč a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností
mateřských center ve výši 2.024.551 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center ve výši 2.024.551 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 - Program na podporu činností mateřských
center v úhrnné výši 2.024.551 Kč, níže uvedeným subjektům ve výši
Poř. číslo 1
27050432
IČ
Příjemce Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Jablonec nad Nisou
dotace/
žadatel
Rodina - základ (do) života
Název
projektu
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
Účel
činností mateřského centra.
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
333.500

29,99

100.000
1.1.2017 – 31.12.2017
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==================================================================
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

2.
27004295
Rodina v centru, z.ú., Nový Bor

Účel
projektu

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

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

Preventivní aktivity na podporu rodiny

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
333.350

30

100.000
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

3.
26626357
Centrum Mateřídouška, z.s., Hejnice

Účel
projektu

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

Rodičem se nikdo nenarodí

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
309.600
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 30
na
nákladech
19
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projektu
(%)
Dotace v 92.857
maximální
výši (Kč)
1.1.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

4.
22881735
Semínko země z.s., Semily

Účel
projektu

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

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

S dětmi k přírodě blíž

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
310.000

29,96

92.857
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

5.
27051854
Centrum pro rodinu M.E.D., z.s., Semily

Účel
projektu

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

Medový rok

20
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==================================================================
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
225.240

29,28

65.928
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

6.
02864711
Jednota bratrská Vratislavice, Liberec – Vratislavice nad Nisou

Účel
projektu

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

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

Rodinné centrum Mozaika

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
352.000

26,38

92.857
1.1.2017 – 31.12.2017

7.
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IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

26545136
Síť pro rodinu, z.s., Praha/Jablonec nad Nisou

Účel
projektu

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

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

Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2017

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
130.180

39,20

51.020
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

8.
70155097
Centrum pro rodinu Náruč, z.s., Turnov

Účel
projektu

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

Přijďte mezi nás!

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
285.714
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 30
na
nákladech
projektu
(%)
22
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Dotace v 85.714
maximální
výši (Kč)
1.1.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

9.
87440270
Naděžda Gelnarová, Česká Lípa

Účel
projektu

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

Dětská herna Kokino

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

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

10.
03157792
Oříšek – studio pro děti s.r.o., Jablonec nad Nisou

Účel
projektu

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

285.714

30

85.714
1.1.2017 – 31.12.2017

Oříšek – pro život s hudbou

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

162.856

50

81.428
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

11.
27298132
studio beruška, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Účel
projektu

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

Podpora studia

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

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČ

12.
02479273
Centrum volného času Moštárna o.p.s., Hejnice

Příjemce

162.856

50

81.428
1.1.2017 – 31.12.2017
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Rodinné centrum Loďka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.

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

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

13.
26533570
Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s., Tanvald

Účel
projektu

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

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

261.904

30

78.571
1.1.2017 – 31.12.2017

Maják pro rodinu 2017

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
326.500

24,07

78.571
25
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

14.
22738657
Mateřské centrum Pumpkin, z.s., Česká Lípa

Účel
projektu

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

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

Opět se sejdeme v Pumpkinu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
137.450

30

41.235
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

15.
26555832
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s., Liberec

Účel
projektu

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

Růžodol fandí rodinám

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

261.904

30

78.571
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

16.
46745815
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Chrastava

Účel
projektu

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

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

Rodinné centrum Domeček

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
270.000

29,11

78.571
1.1.2017 – 31.12.2017

17.
45598029
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, Turnov
27
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální

Centrum pro děti a rodiče
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
261.904

30

78.571
1.1.2017 – 31.12.2017

18.
22836802
Klub malých Dubáčků, z.s., Dubá
Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi se svými dětmi vracet
2017
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
148.570

50

74.285
28
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

19.
27011895
Centrum Generace, o.p.s., Liberec

Účel
projektu

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

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

Mateřské centrum Krteček 2017

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
301.551

23,69

71.428
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

20.
03965058

Účel
projektu

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

Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou
klub Mašinka

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

375.400

19,03

71.428
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

21.
46744860
Jednota bratrská Liberec – Ruprechtice, Liberec

Účel
projektu

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

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

Rodinné centrum Zvoneček

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
238.094

30

71.428
1.1.2017 – 31.12.2017

22.
22734228
Krok pro všechny generace z.s., Česká Lípa
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Mateřské centrum Zahrádka
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
238.094

30

71.428
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

23.
22836730
Rodinný klub Motýlek, z.s., Hodkovice nad Mohelkou

Účel
projektu

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

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

Motýlek pro rodinu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
140.000

47,96

67.142
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

24.
45599696
Oblastní charita Jilemnice, Jilemnice

Účel
projektu

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

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

Bezpečný prostor pro rodinu

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
134.284

50

67.142
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

25.
04885031
Rodinné centrum Andílek z. s., Železný Brod

Účel
projektu

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

S Andílkem do světa

Parametry Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 10
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

125.000

48

60.000
1.1.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

26.
73635642
Sbor Jednoty bratrské v Semilech, Semily

Účel
projektu

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

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

Podpora rodiny, správná výchova dítěte dle principů J.A.Komenského

Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
189.380

31,41

59.477
1.1.2017 – 31.12.2017

27.
04307267
Rodinné centrum Klubíčko, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Z pohádky do pohádky
Podpora činností mateřského centra související s provozováním základních
činností mateřského centra.
Zajištění činnosti mateřského centra - měsíc - 12
67.000

70

46.900
1.1.2017 – 31.12.2017

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.7 - Program na podporu činností mateřských center
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 07. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center,
dle schváleného vzoru, k podpisu.
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

27

PROTI:

0

Termín: 31. 12. 2017
ZDRŽEL SE: 4
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. (52) Statut Dotačního fondu Libereckého kraje
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 M. Půta podrobně představil projednávaný bod. Ohledně připomínek, které se týkaly
obsahové podoby statutu, poděkoval Výboru kontroly za úpravu formy a řediteli za to,
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že se to objevilo v návrhu, který je na stole. Dále konstatoval, že návrh, který schválil
Výbor zemědělství a životního prostředí, což je formulace týkající se intervalů, tak
za předkladatelku si věc osvojuje a navrhuje, aby tato formulace z výboru byla použita,
je přesnější, než ta původní formulace. Poděkoval dále zaměstnancům odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, kteří připomínkování administrovali a dále
lidem, kteří se externě podíleli na připomínkách. Vedoucím odborů poděkoval
za trpělivost. Rada kraje by ráda přispěla k tomu, aby se finanční prostředky v DF LK
objevily již v prvním návrhu rozpočtu, aby většinu programů bylo možné vyhlašovat
na začátku kalendářního roku.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 237/17/ZK
Statut Dotačního fondu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
upravené znění Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje včetně příloh, kterým
se nahrazuje znění Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje včetně příloh, schválené
dne 21. 6. 2016 usnesením č. 370/16/ZK
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, předložit Statut Dotačního fondu
Libereckého kraje včetně příloh k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (69) Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ –
závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 M. Půta představil projednávaný bod.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke
 Negativně hodnotil vizualizace objektů, které se chystá stavět LK. Uvedl, že kvalita
architektonických děl je zoufalá. Bylo by dobré vymyslet určitý mechanizmus, aby se toto
nestávalo a stavěly se pěkné stavby, když už se k takovému kroku LK rozhodne a vydá
finanční prostředky.
Martin Půta
 Vyjádřil souhlas s Ing. Hockem a sdělil, že na jednání předsedů klubů a rady kraje se
na toto téma vedla diskuze. Bude navrženo vytvoření externí pozice na architekta, který
by připomínkoval zadání těchto pozemních staveb. Současný návrh je typový projekt,
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který by mohl sloužit jako objekt pro jakýkoliv účel. V systému,
který má LK zaveden, chybí mezičlánek, který by na začátku pojmenoval konkrétní
očekávání. Připomínku si vzal za svou a požádal ředitele, aby to zapsal do pracovních
úkolů a vytvořil pozici.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 238/17/ZK
Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční
dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ do výše 7.668.647 Kč a jeho rozložení v letech 2017 –
2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 49. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. –
lokalita Sosnová“ Libereckým krajem do výše 23.522.930 Kč a jeho rozložení v letech
2017 – 2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2025
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (73) Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ – závazek
předfinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 M. Půta představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 239/17/ZK
Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ – závazek předfinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
předpokládané předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“
do výše 4.600.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 - 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
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Termín: 30. 09. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

26

PROTI:

ZDRŽEL SE:

1

3

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (8) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 240/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/17, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 20.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům na tyto akce a v této výši
žadatel

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

Obec Kobyly

672017Kobyly 9, 463 45

Lomnice nad Popelkou

275905Husovo náměstí 6
Lomnice nad Popelkou
512 51

akce

název
parametru

měrná hodnot Max. výše fin.
jednot a
Podpory
ka
param
etru

Hasičská okrsková soutěž ke prapor
ks
130. Výročí založení SDH
Kobyly
100. výročí narození
uskutečnění kompl
válečného letce plukovníka akce
et
Františka Truhláře

1

10 000,00 Kč

1

10 000,00 Kč

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými obcemi
a ukládá
37

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (9) Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s ČR - Krajským ředitelstvím
policie Libereckého kraje - změna termínu realizace nákupu vybavení pracovišť
krizového řízení a předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 241/17/ZK
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s ČR - Krajským ředitelstvím policie
Libereckého kraje - změna termínu realizace nákupu vybavení pracovišť krizového
řízení a předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce daru ČR - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem
Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO 72050501, ze dne 12. 5. 2017, o změnu termínu
pořízení vybavení pro pracoviště krizového řízení a termínu pro předložení závěrečné zprávy
a závěrečného vyúčtování, na jehož realizaci byl schválen dar z Krizového fondu Libereckého
kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 354/16/ZK dne 21. 6. 2016,
schvaluje
1) změnu termínu ukončení realizace pořízení vybavení pracovišť krizového řízení
z 31. 10. 2017 na 31. 12. 2017 a termínu pro předložení závěrečné zprávy se závěrečným
vyúčtováním z termínu nejpozději do 20. 12. 2017 na termín nejpozději do 30. 3. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2877/2016, o poskytnutí daru z Krizového fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje,
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO 72050501, a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace pořízení vybavení pracovišť
krizového řízení a termínu pro předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě
č. OLP/2877/2016, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu, a informovat
příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Z důvodu nepřítomnosti Ing. Jitky Volfové představil body odboru investic a správy
nemovitého majetku M. Půta.
16. (11) Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2016
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 M. Půta navrhl společné projednávání bodů č. 11 a 12.
Marek Pieter
 Představil body č. 11 a 12 za nepřítomnou Ing. Volfovou.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru, v písemné podobě bylo odevzdáno hejtmanovi – výbor body
projednal a vyjádřil pozitivní postoj.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 242/17/ZK
Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
řádnou účetní závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2016
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi Libereckého
kraje protokol o schválení/neschválení účetní závěrky.
Termín: 15. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (12) Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 243/17/ZK
Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok
2016,
schvaluje
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Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Libereckého kraje za rok 2016, a to bez výhrad
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený Závěrečný účet Libereckého
kraje za rok 2016 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 21. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (13) Majetkoprávní operace – prodeje
1)
pozemku v k.ú. Studenec u Horek
2)
pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru
3)
pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 M. Půta navrhl společné projednávání bodů č. 13 – 24 a představil je.
Diskuze
Mgr. Jiří Ulvr
 Nahlásil střet zájmu u bodu č. 13.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Sdělil, že na jednání Výboru finančního byl shledán problém v usnesení, v bodě č. 18,
ale následovalo doplnění materiálů. Zeptal se, zda tedy byla chyba opravena.
Martin Půta
 Potvrdil, že chyba byla opravena.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 244/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodeje
1)
pozemku v k.ú. Studenec u Horek
2)
pozemků v k.ú. Arnultovice u Nového Boru
3)
pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej části p.p.č. 2071/25 o výměře 70 m2, nově označené jako p.p.č. 2071/26, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 943-94/2016
ze dne 14. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Studenec u Horek, obec Studenec, a evidované
na listu vlastnictví č. 695 u Katastrálního pracoviště Semily, manželům
za kupní cenu
ve výši 35.000 Kč a jí odpovídající DPH, tj. celkem 42.350 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc
tři sta padesát korun českých), na pozemku se nachází zpevněná plocha pro parkování
a navazuje na pozemek ve vlastnictví kupujících,
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2.

3.

prodej p.p.č. 141/4 o výměře 3 m2, a p.p.č. 141/5 o výměře 22 m2, obě ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, nacházejících se v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec
Nový Bor, a evidovaných na listu vlastnictví č. 2123 u Katastrálního pracoviště Česká
Lípa,
za kupní cenu ve výši 18.750 Kč (slovy:
osmnáct tisíc sedm set padesát korun českých), pozemky jsou nepotřebné a nevyužitelné,
prodej p.p.č. 1634/2 o výměře 12 m2, zahrada, nacházející se v k.ú. Nová Ves nad Nisou,
obec Nová Ves nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č. 843 u Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, korporaci Silnice LK a.s., se sídlem Československé
armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503, za kupní cenu
ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), pozemek je součástí areálu
ve vlastnictví kupujícího

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

26

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 5

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (14) Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemků v k.ú. Sloup v Čechách
2)
pozemků v k.ú. Rýnovice
3)
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 245/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemků v k.ú. Sloup v Čechách
2)
pozemků v k.ú. Rýnovice
3)
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování p.p.č. 1716/32 o výměře 2 m2, p.p.č. 1716/33 o výměře 16 m2, p.p.č. 1716/34
o výměře 45 m2, p.p.č. 1716/35 o výměře 213 m2, p.p.č. 1716/36 o výměře 117 m2,
p.p.č. 1722/9 o výměře 56 m2, p.p.č. 1722/10 o výměře 60 m2, vše ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1128-25/2017
ze dne 8. 3. 2017, p.p.č. 1794/3 o výměře 31 m2, p.p.č. 1794/4 o výměře 73 m2,
p.p.č. 1794/5 o výměře 71 m2, p.p.č. 1794/6 o výměře 393 m2, p.p.č. 1794/7 o výměře
310 m2, p.p.č. 1794/8 o výměře 212 m2, p.p.č. 1794/9 o výměře 109 m2, p.p.č. 1794/10
o výměře 6 m2, vše ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených
geometrickým plánem č. 1122-307/2016 ze dne 8. 3. 2017, nacházejících se v k.ú. Sloup
v Čechách, obec Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, se sídlem Komenského 236,
471 52 Sloup v Čechách, IČO 00525677, hodnota daru dle účetní evidence
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2.

3.

činí 34.280 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát korun českých), jedná se
o pozemky pod chodníky ve vlastnictví obce,
darování p.p.č. 179/41 o výměře 107 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 179/42 o výměře 30 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 179/43 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 179/44 o výměře 65 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 179/45 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 179/46
o výměře 74 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/47
o výměře 131 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/48
o výměře 72 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/49
o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 179/50 o výměře 81 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/51 o výměře 3 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 179/52 o výměře 75 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/53 o výměře 21 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 179/54 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 179/55 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č.
179/56 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/57
o výměře 48 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 179/58 o výměře 372
m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 179/59 o výměře 7 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 179/60 o výměře 75 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, p.p.č. 179/61 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, nacházejících se v k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 2156 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad
Nisou, IČ 00262340, hodnota daru dle účetní evidence činí 185.850 Kč (slovy: sto
osmdesát pět tisíc osm set padesát korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky
ve vlastnictví města,
darování p.p.č. 2950 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví
č. 14086 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec
nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČ 00262340,
hodnota daru dle účetní evidence činí 375 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun
českých), pozemek je součástí okružní křižovatky Tovární a Liberecká

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

20. (15) Majetkoprávní operace – budoucí darování
1)
pozemku v k.ú. Příšovice
2)
pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 246/17/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1)
pozemku v k.ú. Příšovice
2)
pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p.p.č. 914/1 o předpokládané výměře cca 115 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Příšovice, obci Příšovice, evidované na listu
vlastnictví č. 387 u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Příšovice, se sídlem Příšovice
60, 463 46 Příšovice, IČO 00263125, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle
do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby
„CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE 610 Z OBCE PŘÍŠOVICE DO OBCE PŘEPEŘE
(LIBERECKÝ KRAJ)“, hodnota budoucího daru dle účetní evidence činí 30 Kč/m2,
2. budoucí darování části p.p.č. 300/1 o předpokládané výměře 192 m2, části p.p.č. 300/16
o předpokládané výměře 2823 m2, části p.p.č. 300/28 o předpokládané výměře 189 m2,
vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Přepeře u Turnova, obci
Přepeře, evidovaných na listu vlastnictví č. 248 u Katastrálního pracoviště Semily, obci
Přepeře, se sídlem Přepeře 229, 512 61 Přepeře, IČO 00276014, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí stavby „CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE 610 Z OBCE PŘÍŠOVICE DO
OBCE PŘEPEŘE (LIBERECKÝ KRAJ)“, hodnota budoucího daru dle účetní evidence
činí 22 Kč/m2 u p.p.č. 300/1, 50 Kč/m2 u p.p.č. 300/16 a 50 Kč/m2 u p.p.č. 300/28
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (16) Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Růžodol I
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 247/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Růžodol I
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p.p.č. 1439/21 o výměře 913 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1439/20 o výměře 702 m2, ostatní plocha, způsob využití
manipulační plocha vymezených geometrickým plánem č. 1517-227/2015
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ze dne 4. 11. 2015, p.p.č. 1428/86 o výměře 974 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p.p.č. 1439/10 o výměře 1392 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí
stavba Liberec XI – Růžodol I, č.p. 575, obč. vyb., LV 1191, ve vlastnictví Libereckého
kraje), p.p.č. 1439/13 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí
stavba bez čp/če, garáž, LV 1191, ve vlastnictví Libereckého kraje), nacházejících
se v k.ú. Růžodol I, v obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec I – Staré Město, 460 59 Liberec, IČO 00262978, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 3.754.052 Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát čtyři tisíc padesát dva
korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I –
Staré Město, IČO 46744991, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (17) Majetkoprávní operace – směna: pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 248/17/ZK
Majetkoprávní operace – směna: pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to: p.p.č. 1610/40 o výměře 84 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p.p.č. 1610/41 o výměře 27 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1610/43 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházejících se v k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, evidovaných listu
vlastnictví č. 148 u Katastrálního pracoviště Liberec, cena obvyklá pozemků činí částku
138.000 Kč (slovy: sto třicet osm tisíc korun českých) a jí odpovídající DPH,
za pozemky ve vlastnictví statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
se sídlem Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00262978, a to: p.p.č. 468/18 o
výměře 182 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p.p.č. 1610/2 o výměře 187 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Rochlice u Liberce, obec
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Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Liberec, cena
obvyklá pozemků činí částku 387.450 Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc čtyři sta
padesát korun českých) a jí odpovídající DPH, směna bude provedena s doplatkem,
kdy Liberecký kraj doplatí statutárnímu městu Liberec částku ve výši 249.450 Kč (slovy:
dvě stě čtyřicet devět tisíc čtyři sta padesát korun českých) a jí odpovídající DPH,
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 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (18) Majetkoprávní operace – revokace: části usnesení č. 284/13/ZK v bodě č. 3. a),
b)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 249/17/ZK
Majetkoprávní operace – revokace: části usnesení č. 284/13/ZK v bodě č. 3. a), b)
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení číslo 284/13/ZK v bodě č. 3
a) koupě spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 na p.p.č. 600/2 o výměře 52 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Haratice, v obci Plavy,
evidované na listu vlastnictví č. 477 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 173 Kč (slovy: jedno
sto sedmdesát tři korun českých); jedná se o výkup pozemku pod silnicí za státem
refundovanou cenu 40 Kč/m2,
b) svěření takto nabyté nemovitosti k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (19) Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
- k pozemkům v k.ú. Semily
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 250/17/ZK
Vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemkům
v k.ú. Semily
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vzdání se předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitostem:
p.p.č. 4067/59 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če,
garáž, nacházející se v k.ú. Semily, obec Semily, a evidovaných na listu vlastnictví č. 637
u Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

25. (20) Majetkoprávní operace budoucí koupě v k.ú. Kamenický Šenov
a)
revokace usnesení č. 248/17/RK, (č. 56/17/ZK)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 251/17/ZK
Majetkoprávní operace budoucí koupě v k.ú. Kamenický Šenov
a)
revokace usnesení č. 248/17/RK, (č. 56/17/ZK)
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení č. 56/17/ZK,
schvaluje
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a)

budoucí koupi části p.p.č. 2764/2 o předpokládané výměře 56 m2, vodní plocha,
v katastrálním území Kamenický Šenov, obci Kamenický Šenov, evidovaném na listu
vlastnictví č. 1155 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od ČR - Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČO 70889988, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně
však ve výši 21.655 Kč, kupní smlouva bude uzavřena před zahájením stavebních prací,
b) svěření takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, p.o. a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (21) Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku kraje mezi
příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 252/17/ZK
Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) ukončení správy nemovitého majetku:
- p.p.č. 2805/5 o výměře 1274 m2, ostatní plocha, zeleň,
- p.p.č. 2806/1 o výměře 428 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č.p. 542, obč. vyb., nacházejících se v katastrálním
území Liberec, obci Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 10991 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, ve správě Centra vzdělanosti
Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace, Masarykova 542/18, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 71229230,
b) svěření nemovitého majetku:
- p.p.č. 2805/5 o výměře 1274 m2, ostatní plocha, zeleň,
- p.p.č. 2806/1 o výměře 428 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
v části obce Liberec I – Staré Město, č.p. 542, obč. vyb., nacházejících se v katastrálním
území Liberec, obci Liberec, evidovaných listu vlastnictví č. 10991 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, do správy příspěvkové organizace
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Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 11,
460 01 Liberec 1, IČO 000832232
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (22) Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 253/17/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru části p.p.č. 1878/1 o výměře 31m2, nově označená jako p.p.č. 1878/6 ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezená geometrickým plánem č. 1104-151/2016 ze dne
10.03.2017, nacházející se v katastrálním území Sloup v Čechách, obec Sloup v Čechách,
od obce Sloup v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO 00525677, hodnota pozemku dle účetní evidence činí cca 100 Kč (slovy: sto korun
českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (23) Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA
2016/10/067)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 254/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě: pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí (FAMA
2016/10/067)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
- p.p.č. 1363/2 o výměře 72 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- p.p.č. 1363/3 o výměře 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
v katastrálním území Jablonné v Podještědí a obci Jablonné v Podještědí, evidovaných
na listu vlastnictví č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, od ČR – Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03
Chomutov,
IČ 70889988, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 49.460 Kč (slovy: čtyřicet
devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých) s tím, že ČR – Povodí Ohře, státní podnik,
ve prospěch Libereckého kraje zřizuje za celkovou úplatu ve výši 5.391 Kč (slovy: pět
tisíc tři sta devadesát jedna korun českých) věcné břemeno, resp. osobní služebnost na
části p.p.č. 1363/1 o výměře 81 m2, v k.ú. Jablonné v Podještědí, blíže vymezenou
geometrickým plánem č. 767-136/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dále jen „služebný
pozemek“), spočívající v umístění dopravní infrastruktury (mostu ev. č. 270-014) po
dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní existence, a jež spočívá v právu
Libereckého kraje provádět nezbytné práce spojené s opravami a revizemi, resp.
rekonstrukcí dopravní infrastruktury nebo odstraněním její havárie po celou dobu její
fyzické i právní existence na služebném pozemku, a jež spočívá i v povinnosti vlastníka
služebného pozemku toto právo ve prospěch Libereckého kraje strpět.
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

29. (24) Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Cetenov (FAMA 2017/04/033)
2)
pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/04/085)
3)
pozemku v k.ú. Stanový (FAMA 2017/05/009)
4)
pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/05/031)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 255/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Cetenov (FAMA 2017/04/033)
2)
pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/04/085)
3)
pozemku v k.ú. Stanový (FAMA 2017/05/009)
4)
pozemku v k.ú. Valteřice v Krkonoších (FAMA 2017/05/031)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi - p.p.č. 118/2 o výměře 25 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Cetenov, obci Cetenov, evidovaným na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od obce Cetenov, Hrubý Lesnov
44, 463 48 Cetenov, IČO 00672114, za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 1.250 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě padesát korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
2. a) koupi p.p.č. 1209/89 o výměře 231 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území
Valteřice v Krkonoších a obci Horní Branná, evidovaným na listu vlastnictví č. 481
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/2
představující částku 5.775 Kč (slovy: pět tisíc sedm set sedmdesát pět korun
českých) z kupní ceny,
podíl o velikosti 1/2
představující částku 5.775 Kč (slovy: pět tisíc sedm set sedmdesát pět korun
českých) z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 11.550
Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set padesát korun českých),

3.

b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
a) koupi ideálního spoluvlastnického 1/3 podílu p.p.č. 801/39 o výměře 37 m2, ostatní
plocha, silnice, v katastrálním území Stanový, obci Zlatá Olešnice, evidovaným
na listu vlastnictví č. 852 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 617 Kč (slovy: šest set sedmnáct korun
českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,

4.

a)

koupi ideálního spoluvlastnického 1/6 podílu p.p.č. 1209/16 o výměře 82 m2, ostatní
plocha, silnice, v katastrálním území Valteřice v Krkonoších, obci Horní Branná,
evidovaným na listu vlastnictví č. 315 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
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Katastrální pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 683 Kč (slovy: šest set osmdesát tři
korun českých),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (25) Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu
sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 256/17/ZK
Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu sociálních
věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku, částka odpisu
pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů,
2.

3.

4.

5.

úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku, částka odpisu pohledávek
a postup dle zákona o střetu zájmů,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku, částka odpisu
pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a dále se zvyšuje cena staveb o technické
zhodnocení a snižuje o hodnotu stavby technického vybavení a zvyšuje se cena
uměleckých děl,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění
majetku, částka odpisu pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců Velké
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Hamry, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku, částka odpisu
pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace, z důvodu doplnění textu ve „Vymezení hlavního účelu
činnosti“, dále se upravuje pojištění majetku, částka odpisu pohledávek a postup
dle zákona o střetu zájmů

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení zřizovacích listin
příspěvkových organizací, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 20. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (26) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 – Dofinancování sociálních
služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 257/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 – Dofinancování sociálních služeb
v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17, kterým se upravují specifické ukazatele
kapitoly 917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, v celkové výši
7.318.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a)

snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700470000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 7.318.000 Kč,
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 Transfery, odboru
sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 7.318.000 Kč,
2) vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2017,
rozhoduje
1) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
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státního rozpočtu v rámci dofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v úhrnném objemu 6.738.000 Kč, níže
uvedeným příjemcům na rok 2017 do výše
Název

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum LIRA, z.ú.

Centrum LIRA, z.ú.

FOKUS Liberec o.p.s.

IČ

Sídlo

Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Zahradní
415/10,
26593980 Liberec XIRůžodol I, 460
01 Liberec 1
Matoušova
406/20,
28731191 Liberec IIIJeřáb, 460 07
Liberec 7
Matoušova
406/20,
28731191 Liberec IIIJeřáb, 460 07
Liberec 7
Nezvalova
662/18,
Liberec XV46749411
Starý Harcov,
460 15 Liberec
15
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Registrační
dofinancování
Druh služby
číslo služby
sociální služby
§ 44
1656576 odlehčovací
služby

142.000 Kč

§ 44
2164863 odlehčovací
služby

73.000 Kč

§ 56
2453453 tlumočnické
služby

81.000 Kč

§ 39 osobní
asistence

521.000 Kč

§ 44
5362299 odlehčovací
služby

75.000 Kč

§ 44
6806376 odlehčovací
služby

79.000 Kč

7135154

§ 39 osobní
asistence

299.000 Kč

7559709

§ 39 osobní
asistence

547.000 Kč

9349276

§ 39 osobní
asistence

283.000 Kč

3852372

3959325§ 54 raná péče

300.000 Kč

§ 65 sociálně
aktivizační
4823957
služby pro
rodiny s dětmi

792.000 Kč

§ 43 podpora
3596108 samostatného
bydlení

300.000 Kč
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FOKUS Liberec o.p.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

MAREVA z.s.

REVA o.p.s.

Rytmus Liberec, o.p.s.

SAREMA LIBEREC, s.r.o.

Sociální služby Semily, příspěvková organizace

Sociální služby Semily, příspěvková organizace

Sociální služby Semily, příspěvková organizace

Sociální služby Semily, příspěvková organizace

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost Dolmen, z.ú.

Nezvalova
662/18,
Liberec XV46749411
Starý Harcov,
460 15 Liberec
15
Nezvalova
662/18,
Liberec XV46749411
Starý Harcov,
460 15 Liberec
15
Pod Perštýnem
321/1, Liberec
28700210
IV-Perštýn,
460 01 Liberec
Na Pískovně
657/24,
Liberec XIV01679198
Ruprechtice,
460 14 Liberec
14
Svatoplukova
352/2, Liberec
25447726 IV-Perštýn,
460 01 Liberec
1
Palachova
504/7, Liberec
27322793 I-Staré Město,
460 01 Liberec
1
nám. Dr. E.
Beneše
559/28,
25049313
Liberec I-Staré
Město, 460 01
Liberec 1
Bavlnářská
523,
00854930
Podmoklice,
513 01 Semily
Bavlnářská
523,
00854930
Podmoklice,
513 01 Semily
Bavlnářská
523,
00854930
Podmoklice,
513 01 Semily
Bavlnářská
523,
00854930
Podmoklice,
513 01 Semily
Lužická 920/7,
Liberec I-Staré
27291049
Město, 460 01
Liberec 1
Lužická 920/7,
Liberec I-Staré
27291049
Město, 460 01
Liberec 1
Lužická 920/7,
Liberec I-Staré
27291049
Město, 460 01
Liberec 1

§ 67 sociálně
5563434 terapeutické
dílny

165.000 Kč

§ 70 sociální
rehabilitace

350.000 Kč

§ 44
4343228 odlehčovací
služby

250.000 Kč

§ 40
7734736 pečovatelská
služba

335.000 Kč

8208204

2049573

§ 39 osobní
asistence

500.000 Kč

2527518

§ 70 sociální
rehabilitace

822.000 Kč

7455227

§ 70 sociální
rehabilitace

84.000 Kč

§50 Domovy
2308616 se zvláštním
režimem

236.000 Kč

§44
2446668 Odlehčovací
služby

4.000 Kč

§49 Domovy
pro seniory

158.000 Kč

§40
3949768 Pečovatelská
služba

35.000 Kč

§ 43 podpora
4353078 samostatného
bydlení

57.000 Kč

§ 51 chráněné
bydlení

223.000 Kč

3732526

5227172

§ 67 sociálně
6650186 terapeutické
dílny
26 služeb

Celkem

54

27.000 Kč
6.738.000 Kč
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2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci dofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 níže uvedeným subjektům na dané sociální
služby, a to z důvodu:
Název

IČ

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh služby

Dofinancování
sociální
služby

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

Zahradní 415/10,
26593980 Liberec XI-Růžodol I,
460 01 Liberec 1

§ 37 odborné
4148036 sociální
poradenství

0 Kč

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

Zahradní 415/10,
26593980 Liberec XI-Růžodol I,
460 01 Liberec 1

§ 37 odborné
5451090 sociální
poradenství

0 Kč

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

Zahradní 415/10,
26593980 Liberec XI-Růžodol I,
460 01 Liberec 1

§ 37 odborné
9725207 sociální
poradenství

0 Kč

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Bavlnářská 523,
00854930 Podmoklice, 513 01
Semily

3877954

§46 Denní
stacionáře

0 Kč

Důvod
Služba
byla
podpořena, již v
řádném
kole,
vyšší
alokací
než v r. 2016
Služba
byla
podpořena ve
stejné výši jako
v r. 2016 již v
řádném kole
Služba
byla
podpořena, již v
řádném
kole,
vyšší
alokací
než v r. 2016
Služba
byla
podpořena již v
řádném kole v
celkovém
požadavku
poskytovatele není
možné
podpořit službu
nad
původní
požadavek
poskytovatele,
který je uveden
v
žádosti
o
dotaci
v
systému
OKslužbyposkytovatel

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 07. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na r. 2017 s podpořenými subjekty,
Termín: 14. 08. 2017
3) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zaslání vyrozumění subjektům, jejichž služby nejsou v rámci dofinancování podpořeny.
Termín: 14. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

55

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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32. (27) Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 258/17/ZK
Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zaslat
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 21. 07. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

27

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (28) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 –
2020 včetně jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018, jehož součástí
je Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta navrhl společné projednání bodů č. 28 – 31.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 259/17/ZK
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020
včetně jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
56
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schvaluje
a) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020,
b) Akční plán na rok 2018,
c) Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
a ukládá
a) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zaslat
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020
včetně jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020 na Ministerstvo práce
a sociálních věcí,
Termín: 31. 07. 2017
b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020
včetně jeho prováděcí části – Akčního plánu na rok 2018, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 na webových stránkách
Libereckého kraje.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (29) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Metodika
pro poskytovatele na rok 2018 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 260/17/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Metodika pro poskytovatele
na rok 2018 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Metodiku pro poskytovatele na rok 2018 (včetně příloh), která provádí poskytovatele
sociálních služeb procesem dotačního řízení pro rok 2018
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
Metodiku pro poskytovatele (včetně příloh) na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 10. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

57

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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35. (30) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb
v roce 2018
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 261/17/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v
roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, krajskou Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce
2018, včetně příloh
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit odeslání krajské Žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2018, včetně příloh, prostřednictvím
počítačového programu (softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje pro podávání žádostí
o dotace krajským úřadům Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (31) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního
řízení na rok 2018 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
o sociálních službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v roce 2018
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 262/17/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok
2018 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách,
které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce
2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
58
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schvaluje
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno
z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního
řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018,
na portálu Libereckého kraje.
Termín: 01. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (32) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 -Snížení kapitoly 919 03
Pokladní správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů
kraje, ve výši 15.000.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje,
odbor investic a správy nemovitého majetku
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 263/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17 -Snížení kapitoly 919 03 Pokladní
správa, ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje, ve výši
15.000.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic
a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/17, kterým se:
1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 919 03 Pokladní správa,
ekonomický odbor, rezervy na případný propad daňových příjmů kraje ve výši
15.000.000 Kč,
2.

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 920 14 Kapitálové výdaje, odbor
investic a správy nemovitého majetku, ve výši 15.000.000 Kč, akce č. 059067 1514
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace – rekonstrukce
objektu
a ukládá
59
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (33) Záměr finanční podpory projektu „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie
ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“
z rozpočtu kraje v roce 2018
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod a požádal o podporu bodu.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 264/17/ZK
Záměr finanční podpory projektu „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky
a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“ z rozpočtu kraje
v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
záměr poskytnout investiční účelovou dotaci městu Vysoké nad Jizerou, se sídlem Nám.
Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO 00276294 do výše 4.000.000 Kč
v roce 2018 na projekt „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie
ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“, v souladu s aktuální možností poskytnutí
finanční podpory v režimu de minimis
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
a) uplatnit budoucí závazek vyplývající ze záměru poskytnutí investiční účelové dotace
Městu Vysoké nad Jizerou, se sídlem Nám. Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad
Jizerou, IČO 00276294 do výše 4.000.000 Kč v roce 2018 na projekt „Přístavba a
modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou,
příspěvkové organizace“, jako prioritu rezortu zdravotnictví v rámci tvorby
střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021 a přípravy
rozpočtu kraje na rok 2018,
Termín: 31. 12. 2017
b) informovat starostku města Vysoké nad Jizerou, Mgr. Lucii Strnádkovou o výsledku
usnesení.
Termín: 10. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

60

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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39. (34) Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
na projekty rekonstrukce a modernizace dialýzy a operačních sálů
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod a upozornil na chybu v materiálu, kde v důvodové zprávě je
uvedeno usn. č. 147/17/ZK, ale správně je usn. č. 174/17/ZK. Poděkoval autorovi
za upozornění. Dále v poslední větě v důvodové zprávě je potřeba datum opravit
na 26. 6. 2017. Jde o úpravu materiálu po projednání.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 265/17/ZK
Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty
rekonstrukce a modernizace dialýzy a operačních sálů
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518, v celkové
výši 40.000.000 Kč v roce 2017 na financování projektu rekonstrukce a modernizace dialýzy
a operačních sálů,
schvaluje
smlouvu č. OLP/1770/2017 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu
Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518, na financování projektu
rekonstrukce a modernizace dialýzy a operačních sálů
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
předsedu představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla Marka
o výsledku usnesení.
Termín: 10. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (35) Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
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Konstatoval, že čerpání prostředků bude kontrolováno dozorčí radou. Dozorčí rada v tuto
chvíli ale nemá zastoupení z opozice Zastupitelstva Libereckého kraje. Apeloval
na vedení kraje, aby tuto situaci znovu zvážilo. Kontrola nad využitím těchto
mimořádných finančních prostředků, které nemocnice nepochybně potřebuje, by měla být
taková, že nevznikne pochybnost o jejich budoucím využití.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 266/17/ZK
Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na projekty
směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518, v celkové
výši 150.000.000 Kč v období 2017 až 2021 a to v pěti rovnoměrných, pravidelně se
opakujících ročních splátkách ve výši 30.000.000 Kč, splatných vždy do 30. 7. každého
jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je splatná do 31. 8. 2017,
na financování projektů směřujícíchk modernizaci objektů a vybavení Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa,
schvaluje
smlouvu č. OLP/1771/2017 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu
Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27283518, na financování projektů
směřujících k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, uplatnit
budoucí závazek vyplývající ze smlouvy č. OLP/1771/2017 o poskytnutí příplatku mimo
základní kapitál z rozpočtu Libereckého kraje, mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
IČO 27283518, na financování projektů směřujících k modernizaci objektů a vybavení
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, jako prioritu rezortu zdravotnictví v rámci tvorby
střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021 a přípravy
rozpočtu kraje na rok 2018.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (36) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17 - úprava kapitoly 926 09 –
Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK
v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných
a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 –
Podpora preventivních a léčebných projektů
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 267/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17 - úprava kapitoly 926 09 – Dotační
fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti
podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních
pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora
preventivních a léčebných projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 167/17, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši 2.144.749 Kč, bez
dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a) úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 1.230.813 Kč
-snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 1.090.869 Kč,
-zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 1.230.813 Kč,
b) úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 913.936 Kč
-snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 601.338 Kč,
-zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 913.936 Kč,
c)

úprava výdajů v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném
objemu 452.542 Kč
-snížení nespecifikované rezervy podprogramu 9.3 o částku 452.542 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to:
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 1.230.813 Kč, níže
uvedeným příjemcům na projekt ve výši
Příjemce/IČ/Prá
vní forma

Adresa

Název projektu

Výše
dotace v
Kč
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Podíl
na celk.
Závazné
způsobi
parametry
lých
projektu
výdajíc
h

Účel
projektu

Termín
zahájení/
ukončení
projektu
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1

2

3

ARCUS Společnost
onkologických
pacientů, jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
spolek

Oblačná
450/1,
Liberec
VKristián
ov, 460
05
Liberec

Rekondiční
ozdravný pobyt
Harrachovzlepšení života
onkologických
pacientů

40.000

20,59

počet účastníků
projektu / osob /
33, počet
pobytových dnů
/ den / 10

Realizace
rekondičníh
o
ozdravného
pobytu v
Harrachově
v Hotelu
INN pro
onkologické
pacienty

2.2.2017
/
15.11.20
17

ARCUS Společnost
onkologických
pacientů, jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
spolek

Oblačná
450/1,
Liberec
VKristián
ov, 460
05
Liberec

Zlepšení života
onkologických
pacientůrekondiční
ozdravný pobyt
Poděbrady

40.000

17,82

počet účastníků
projektu / osob /
34, počet
pobytových dnů
/ den / 9

Realizace
rekondičníh
o
ozdravného
pobytu ve
Školním
Hotelu
Junior v
Poděbradech
pro
onkologické
pacienty

1.2.2017
/
10.10.20
17

Asociace rodičů
a přátel
zdravotně
postižených dětí
v ČR, z. s. Klub
Liberec /
46747354 /
spolek

Seniorů
1209,
Liberec
XXXVratisla
vice nad
Nisou,
463 11
Liberec

Letní ozdravný
tábor pro ZTP/P
klienty

60.000

20,69

Počet zdravotně
postižených
klientů / osoba /
26, Délka
pobytu / den /
14, Doprovod
ZTP/P / osoba /
15

Ozdravný
letní tábor
pro osoby se
ZTP/P a
ZTP s
tělesným a
duševním
postižením

1.6.2017
/
30.9.201
7
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Asociace rodičů
a přátel
zdravotně
postižených dětí
v ČR, z.s. Klub
Jablonec nad
Nisou /
60253177 /
spolek

Budovat
elů
3271/19
, 466 01
Jablone
c nad
Nisou

Letní rekondiční
pobyt těžce
zdravotně
postižených dětí
a mládeže

43.875

17,56

Počet účastníků
ZTP/P / osoba /
15, Počet
odborného a
doprovodného
personálu /
osoba / 15,
Počet
pobytových dnů
/ den / 13

Zajistit těžce
zdravotně
postiženým
dětem a
mladým
lidem
ozdravný
pobyt s
programový
m
naplněním
odpovídající
m jejich
věkové
struktuře

1.3.2017
/
31.10.20
17

Dětská
sportovně
ozdravná
společnost
Bělásek z.s. /
22760962 /
spolek

Zelná
184/7,
Liberec
XIRůžodol
I, 460
01
Liberec

Dětský ozdravný
tábor v Bílém
Potoce 2017

70.000

17,50

počet dětí / dítě
/ 80, počet
pobytových dní
/ den / 14

1.1.2017
/
31.12.20
17

DIANA spolek
rodičů a přátel
zdravotně
postižených /
60253231 /
spolek

Rýnovic
ká
3079/66
, 466 01
Jablone
c nad
Nisou

Rekondiční
pobyt Diana Poslův mlýn,
Doksy

17.608

26,04

počet účastníků
ZTP / osoba /
13, počet dní /
den / 7, počet
doprovodů ZTP
/ osoba / 13

Letní tábor
pro děti.
Cílovou
skupinou
jsou alergici
a astmatici
školního
věku. Cílem
akce je
zapojit tyto
onemocnění
m
handicapova
né děti do
kolektivu
vrstevníků,
do
sportovních
a
společenský
ch aktivit.
Pobyt pro
zdravotně
postižené a
jejich rodiny
a přátele.

4

5

6

65

31.3.201
7/
31.8.201
7

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

7

Dům dětí a
mládeže Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhors
ká
946/49,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Letní tábor s
denní docházkou
pro děti, mládež
a dospělé se
zdravotním
postižením

9.600

26,67

počet účastníků
se zdravotním
handicapem
ZTP/P / osoba /
12, počet
doprovodů
(vedoucích)
účastníků
ZTP/P / osoba doprovod / 8,
počet dnů / den
/4

Realizace 9.
ročníku
příměstskéh
o tábora pro
těžce
handicapova
né z
Libereckého
kraje.

1.6.2017
/
15.9.201
7

Jablonecký
spolek
onkologických
pacientů JAKOP
/ 43256911 /
spolek

Emilie
Floriáno
vé
1736/8,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Rekondiční
pobyt v
Sezimovo Ústí

34.800

15,65

počet účastníků
/ osoba / 40,
počet dní / den
/6

Realizace
rekondičníh
o pobytu v
Sezimově
Ústí pro
členy
organizace
JAKOP.

1.1.2017
/
31.10.20
17

Jablonecký
spolek
onkologických
pacientů JAKOP
/ 43256911 /
spolek

Emilie
Floriáno
vé
1736/8,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Rekondiční
pobyt v
Karlových
Varech

55.100

24,15

počet účastníků
/ osoba / 38,
počet dní / den
/ 10

Realizace
rekondičníh
o pobytu v
Karlových
Varech pro
členy
organizace
JAKOP.

1.1.2017
/
30.6.201
7

Klíč - spolek
invalidů Cvikov,
z.s. / 02443911 /
spolek

Náměstí
Osvobo
zení 63,
471 54
Cviko
v

Rekondiční
pobyt pro členy
organizace Klíč
- spolek invalidů
Cvikov,z.s.

20.300

27,81

počet zdravotně
postižených
pobytu / osoba /
28, počet dní
pobytu / dny / 5

Rekondiční
pobyt v
Janských
Lázních
přispěje ke
zlepšení
nejen
fyzické
kondice, ale
i ke zlepšení
psychické
pohody,
životnímu
elánu a
optimizmu.

1.2.2017
/
31.8.201
7

8

9

1
0

66

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

==================================================================
Národní ústav
pro autismus,
z.ú. / 26623064
/ zapsaný ústav

Brunner
ova
1011/3,
Řepy,
163 00
Praha

XV. ročník
rekondičních
pobytů pro lidi s
poruchou
autistického
spektra

19.950

10,96

počet účastníků
s PAS z
Libereckého
kraje / osoby /
14

Rekondiční
pobyty se
zaměřením
na sociální,
zdravotní
rehabilitaci
a edukaci
dětí s
poruchami
autistického
spektra
(PAS).

1.1.2017
/
31.12.20
17

OBZOR
Liberec, z.s. /
26642808 /
spolek

Na
Pískovn
ě
669/48,
Liberec
XIVRuprech
tice,
460 14
Liberec

Ozdravný a
rekondiční pobyt
2017

16.275

9,98

délka pobytu /
den / 7, počet
účastníků ZP /
osoba / 11,
počet
doprovodů
ZTP/P / osoba /
9

Účelem
projektu je
realizace
ozdravného
a
rehabilitační
ho pobytu
na vhodném
(bezbarierov
ém) místě.

1.5.2017
/
30.11.20
17

Podkrkonošská
společnost přátel
dětí zdravotně
postižených
Semily, z. s. /
49294555 /
spolek

Nádražn
í 213,
Podmok
lice,
513 01
Semily

S
MIKULÁŠEM
PO
PĚTADVACÁT
É

7.050

7,83

počet účastníků
projektu se ZP /
osob / 17, počet
účastníků
doprovod / osob
/ 13, počet
pobytových dnů
/ den / 2

25. roč.
víkendového
setkání
rodin se ZP
dětmi.
Cílem
rekondice
dětí i
pečujících
osob.
Saunování,
masáže,
cvičení,
klimaterapie
. Program
společný i
dělený,
celovíkendo
vá hra pro
zdravé i ZP
děti. Pro
rodiče k
dispozici
odborníci.
Hotel Žalý.

1.6.2017
/
31.12.20
17

1
1

1
2

1
3
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4

1
5

1
6

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever Liberec
z.s. / 46744398
/ spolek

Oblačná
450/1,
Liberec
VKristián
ov, 460
01
Liberec

Buď fit seniorJanské Lázně

39.000

22,16

počet účastníků
projektu / osob /
40, počet
pobytových dnů
/ den / 7

Realizace
rekondičníh
o
ozdravného
pobytu pro
členy
organizace
zdravotně
postižených
Sever
Liberec.

2.2.2017
/
12.10.20
17

Sdružení tělesně
postižených
Česká Lípa,
o.p.s. /
02107538 /
obecně
prospěšná
společnost

Školní
2213,
47001
Česká
Lípa

Rekondiční
pobyt pro
zdravotně/tělesn
ě postižené
občany
Libereckého
kraje

26.100

15,92

Počet účastníků
projektu / osob /
30, Počet
pobytových dnů
/ den / 6

24.9.201
7/
30.9.201
7

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
České
republiky,
zapsaný spolek
/ 65399447 /
spolek

Krakovs
ká
1695/21
, 110 00
Praha 1

OZDRAVNÝ
POBYT –
LÁZNĚ
KUNDRATICE

20.950

20,36

počet ZP
účastníků /
osoba / 13,
počet dnů
pobytu / den /
10, počet
doprovodů /
osoba / 3

Rekondiční
pobyt, který
má velký
význam z
hlediska
sociální
inkluze,
fyzické,
duševní i
sociální
aktivizace
Realizace
ozdravného
pobytu v
Lázních
Kundratice
pro těžce
zrakově
postižené
klienty

Spolek
zdravotně
postižených z.s.
/ 26608596 /
spolek

Kořeno
v č.p.
906,
46849
Kořeno
v

Rekondiční
ozdravný pobyt
pro zdravotně
postižené
občany

35.000

17,50

počet účastníků
projektu / osob /
50, počet
pobytových dnů
/ den / 7

Realizace
rekondičníh
o projektu se
zaměřením
na zlepšení
pohybového
aparátu,
celkové
fyzické
kondice,
upevnění
pohybových
návyků a s
ukázkami
cvičení.

1.1.2017
/
31.8.201
7

1
7
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Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrodska
/ 26608022 /
spolek

Příčná
350,
468 22
Železný
Brod

Ozdravný pobyt
Černá Hora
2017

35.280

15,80

počet ZP
účastníků
pobytu / osoby
/ 36, počet
pobyt. dnů / den
/7

Rekondiční
pobyt pro
zdravotně
postižené a
seniory, pro
zlepšení
zdravotního
stavu
alergiků,
astmatiků, a
imobilních
členů,
včetně
doprovodu
spolku.
Rekondiční
pobyt pro
zdravotně
postižené a
seniory v
Mariánskýc
h Lázních

1.1.2017
/
30.9.201
7

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrodska
/ 26608022 /
spolek

Příčná
350,
468 22
Železný
Brod

Rekondiční
pobyt Mariánské
Lázně

28.560

18,48

počet ZP
účastníků
pobytu / osoby
/ 34, počet
pobytových dnů
/ den / 6

Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek Česká
Lípa /
48282138 /
pobočný spolek

Na
Svahu
2645,
470 06
Česká
Lípa

Edukačně
preventivní
pobyt

33.495

28,01

počet účastníků
/ osoby / 33,
počet dnů / dny
/7

Rekondiční
pobyt za
doprovodu
lékaře a
zdravotní
sestry přednášky,
cvičení,
správná
výživa.

1.1.2017
/
31.5.201
7

Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek Jilemnice
/ 49295179 /
pobočný spolek

Mříčná
č.p. 37,
512 04
Mříčná

Rekondiční
pobyt 2017

24.360

14,50

účastník / osoba
/ 24, pobytový
den / den / 7

Realizace
rekondičníh
o pobytu v
Lázních
Kundratice
se
zajištěním
odborné a
garantované
zdravotní
péče a
celého
rozsahu
potřebných
procedur a
doplňkovýc
h služeb.

1.6.2017
/
15.9.201
7

1
8

1
9

2
0

2
1
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1.1.2017
/
31.10.20
17
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Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek Lomnice
nad Popelkou /
62014854 /
pobočný spolek

Libštát
č.p.
319,
51203
Libštát

Rekondice
diabetiků
Lomnice n. Pop.
penzion Diana
Blata Mladějov

31.500

28,82

Počet účastníků
pobytu / osoby /
30, Počet dnů
pobytu / dny / 7

Svaz diabetiků
ČR, územní
organizace
Liberec,
pobočný spolek
/ 71193316 /
pobočný spolek

Zlatá
ulička
229,
468 04
Jablone
c nad
Nisou

Rekondiční a
edukační pobyt
pro diabetiky
Poděbrady

13.775

12,52

počet účastníků
REP / osoba /
19, počet dnů
pobytu / den / 5

Svaz důchodců
České
republiky, z. s.,
ZO Nový Bor /
75118203 /
spolek

Žižkova
159,
Arnulto
vice,
473 01
Nový
Bor

Rekondiční
pobyt pro členy
ZO Nový Bor ve
Slatinicích

50.000

14,49

počet účastníků
pobytu / osoby /
50, počet
pobytových dnů
/ dny / 7

2
2

2
3

2
4

70

Rekondiční
pobyt s
aktivitami
směřujícími
ke zlepšení
kvality
života
diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita,
edukační
činnost pod
vedením
zdravotní
sestry
diabetoložky
, seznámení
s nemocí, s
vedlejšími
problémy
nemoci.
Získání
nových
poznatků při
léčbě
diabetu.
Prevence.
Rekondiční
pobyt pro
zvýšení
tělesné
aktivity a
zlepšení
zdravotního
stavu osob s
diabetes
mellitus s
následnými
zdravotními
komplikace
mi, a se
zaměřením
na
informovano
st pacientů o
problematic
e jejich
onemocnění.
Pobyt je
určen
členům s
pohybovým
omezením.
Pobyt v
Lázních
Slatinice
zahrnuje 7
léčebných
procedur a
vstupní
lékařskou
prohlídku,
denní
využívání
bazénu,
cvičení,

2.5.2017
/
30.9.201
7

1.1.2016
/
30.9.201
7

1.1.2017
/
1.9.2017
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turistiku a
poznávací
výlety,
kulturu a
aktivity.

2
5

2
6

2
7

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahradn
í 415/10
, 460 01
Liberec

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Horní Rokytnici

30.450

24,10

počet dnů / den
/ 7, počet osob /
osob / 30

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahradn
í 415/10
, 460 01
Liberec

Rekondiční
pobyt zdravotně
postižených v
Sezimově Ústí

43.500

17,31

počet dnů / den
/ 6, počet osob /
osob / 50

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
spolek

Zahradn
í
415/10,
460 01
Liberec

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených ve
Sloupu v
Čechách

29.400

32,92

počet osob /
osob / 30, počet
dnů / den / 7

71

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s dlouhodob
ě
nepříznivým
zdravotním
stavem,
nebo
znevýhodně
ných skupin
občanů
(pobytové
programy).
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s dlouhodob
ě
nepříznivým
zdravotním
stavem,
nebo
znevýhodně
ných skupin
občanů
(pobytové
programy).
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s dlouhodob
ě
nepříznivým
zdravotním
stavem,
nebo
znevýhodně
ných skupin
občanů
(pobytové
programy).

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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2
8

2
9

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
spolek

Zahradn
í
415/10,
460 01
Liberec

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Jetřichovicích

29.400

32,92

počet osob /
osob / 30, počet
dnů / den / 7

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Hrádek nad
Nisou /
65100697 /
spolek

Komens
kého
605,
463 34
Hrádek
nad
Nisou

Ozdravný pobyt
zdravotně
postižených v
Podhájské

45.675

17,50

počet dnů / den
/ 7, počet osob /
osob / 45

Svaz tělesně
postižených v
České republice
z. s. místní
organizace č.3
Jablonec nad
Nisou /
71152563 /
spolek

Emilie
Floriáno
vé
1736/8 ,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Rekondiční a
ozdravný pobyt
se zdravotním
programem
Podhajská 2017
SR

40.000

15,96

počet ZP
účastníků /
osoba / 39,
počet dní
pobytu / den /
12, počet
doprovodů /
den / 1

3
0

72

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s dlouhodob
ě
nepříznivým
zdravotním
stavem,
nebo
znevýhodně
ných skupin
občanů
(pobytové
programy).
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
kvality
života osob
s dlouhodob
ě
nepříznivým
zdravotním
stavem,
nebo
znevýhodně
ných skupin
občanů
(pobytové
programy).
Pobyt pro
tělesně
postižené s
onemocnění
m
pohybového
aparátu,
páteře,
reumatisme
m. Cílem je
zlepšení
zdravotního
stavu,
rozpohybov
ání a
uvolnění
zejména
prohřátím v
termální
vodě a
rehabilitační
m cvičením
pod
odborným
dohledem.

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17

15.5.201
7/
27.5.201
7
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3
1

3
2

Svaz tělesně
postižených v
České republice
z. s. okresní
organizace
Jablonec nad
Nisou /
60253509 /
spolek

Na
Vršku
3921/2,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Zdravý životní
styl (Poděbrady)

40.000

21,05

zdravotně
postižení / osob
/ 39, počet dní /
den / 7

Realizace
rekondičníh
o pobytu v
Poděbradech

1.1.2017
/
31.8.201
7

Svaz tělesně
postižených v
České republice
z. s. okresní
organizace
Jablonec nad
Nisou /
60253509 /
spolek

Na
Vršku
3921/2,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Zdravý životní
styl (Šumava)

50.000

20,00

zdravotně
postižení / osob
/ 55, počet dní /
den / 7

Realizace
rekondičníh
o pobytu na
Šumavě

1.1.2017
/
30.11.20
17

TJ Kardio z.s.
Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
Liberec
I-Staré
Město,
460 01
Liberec

Letní kondiční
tábor kardiaků
2017

42.630

21,30

počet účastníků
/ osoba / 42,
celkový počet
dní pobytových
/ den / 7

Zlepšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků členů (pěší i
cykloturistik
a vč.
edukačních
programů).

1.1.2017
/
1.10.201
7

TJ Kardio z.s.
Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
Liberec
I-Staré
Město,
460 01
Liberec

Podzimní
turistický sraz
2017

40.500

20,25

počet účastníků
/ osoba / 45,
počet dní
pobytu / den / 7

1.1.2017
/
1.11.201
7

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
pobočný spolek

Rumbur
ských
hrdinů
860,
47301
Nový
Bor

Ozdravný
rekondiční
rehabilitační
pobyt pro
nemocné s RS /
rozstroušená
mozkomíšní
skleróza
Multiplex /

13.125

19,50

počet ZP
účastníků /
pobyt / 11,
počet dní
pobytu / dny /
7, počet
doprovodů /
pobyt / 3

Zlepšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků členů (pěší i
cykloturistik
a vč.
edukačních
programů).
Ozdravný
rekondiční
rehabilitační
pobyt se
zaměřením
na zlepšení
zdravotního
a
psychického
stavu
účastníků členů
organizace.

3
3

3
4

3
5
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10.1.201
7/
13.5.201
7
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3
6

3
7

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
pobočný spolek

Rumbur
ských
hrdinů
860,
47301
Nový
Bor

Rehabilitační
léčebný pobyt

13.125

19,13

počet ZP
účastníků /
pobyt / 11,
počet dní
pobytu / dny /
7, počet
doprovodů /
pobyt / 3

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
pobočný spolek

U
Rybníka
76/21A,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Rekondice s
hiporehabilitační
m programem

9.000

12,93

počet ZP
účastníků /
osoba / 9, počet
doprovodů /
osoba / 4, počet
dní pobytu / den
/6

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC, z.p.s.
/ 65100395 /
pobočný spolek

Americ
ká
761/54,
Liberec
IIIJeřáb,
460 07
Liberec

Jarní rekondiční
pobyt

15.715

21,36

ZP účastníci /
osoba / 15,
počet dnů / den
/ 7, počet
doprovodů /
osoba / 1

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC, z.p.s.
/ 65100395 /
pobočný spolek

Americ
ká
761/54,
Liberec
IIIJeřáb,
460 07
Liberec

Podzimní
rekondiční pobyt

15.715

21,36

ZP účastníci /
osoba / 15,
počet dnů / den
/ 7, počet
doprovodů /
osoba / 1

3
8

3
9

Ozdravný
rekondiční
rehabilitační
pobyt se
zaměřením
na zlepšení
zdravotního
a
psychického
stavu
účastníků členů
organizace.
Realizace
rekondičníh
o pobytu s
hiporehabilit
ačním
programem

14.2.201
7/
16.9.201
7

Rekondiční
pobyt pro
pacienty s
RS za
účelem
osvojení
technik
relaxačního
cvičení
(odborný
program,
odborné
přednášky,
konzultace s
lékařem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity).
Rekondiční
pobyt pro
pacienty s
RS za
účelem
osvojení
technik
relaxačního
cvičení
(odborný
program,
odborné
přednášky,
konzultace s
lékařem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity).

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.10.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 913.936 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:
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Adresa

Název projektu

Amelie, z.s. /
27052141 /
spolek

Šaldov
a
337/15,
Karlín,
18600
Praha

Centrum Amelie
Liberec

46.550

Podíl
na celk.
způsobi
lých
výdajíc
h
17,96

Celia-život bez
lepku o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

č.p.
198,
463 31
Nová
Ves

Aktivity
směřující ke
zlepšení života
lidí s celiakií

42.500

69,93

Celia-život bez
lepku o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

č.p.
198,
463 31
Nová
Ves

Webové stránky
o problematice
celiakie a
bezlepkové diety

41.650

70,00

Příjemce/IČ/Pr
ávní forma

1

Výše
dotace
v Kč

2

3

75

Závazné
parametry
projektu
zajištění
psychosociální
podpory / měsíc
/ 12 , počet
kontaktů s
klienty / osoba /
315, počet
klientů v
odborných
službách /
osoba/ 40
pravidelné
edukační a
poradenské
akce pro celiaky
a jejich rodiny /
počet / 17 , tisk
edukačních
brožur / počet /
425, účast na
XII. konferenci
TUL VŠ
studium bez
bariér, vč.
aktivního
vystoupení a
příspěvku do
sborníku /
počet/ 1, kurzy
vaření / počet /
1, přednášky a
edukační akce
pro veřejnost /
počet / 5
odborné články
/ počet / 8 ,
revize a úprava
prezentací pro
školy / počet /
2, recepty
(videorecepty) /
počet/ 8 (4),
informace z
proběhlých akcí
/ počet (akcí) /
4, uveřejnění
soutěžního
kvízu o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety / počet / 1

Účel
projektu

Termín
zahájení/
ukončení
projektu

Zajištění
psychosociál
ní podpory
dospělým
onkologicky
nemocným a
jejich
blízkým v
Libereckém
kraji v roce
2017.
Pomoc
lidem s
celiakií a
jejich
rodinám a to
formou
pořádání
edukačních
akcí,
poradenství,
podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematic
e celiakie a
bezlepkové
diety.

1.1.2017
/
31.12.20
17

Provozování
a
rozšiřování
webových
stránek pro
celiaky,
jejich rodiny
a veřejnost
(rady a
odborné
informace,
recepty a
videorecepty
, soutěžní
kvíz atd.)

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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Centrum
Mateřídouška,
z.s. / 26626357
/ spolek

P.
Bezruč
e 387,
463 62
Hejnic
e

Zdravé zoubky v
mateřských
centrech

18.000

49,38

seminář přednáška /
akce / 11 ,
zapojené
organizace /
počet / 5

Centrum pro
rodinu Náruč,
z.s. / 70155097
/ spolek

Skálov
a 540,
511 01
Turnov

Zdravá rodina
2017

45.000

49,75

Kurz rozvoje
pohybových
dovedností /
počet kurzů za
týden / počet
týdnů / 4/27 ,
Besedy a kurzy:
Péče o děti,
Zdravotní
gramotnost,
Zdravý životní
styl / počet
besed a kurzů /
18, Poradenství
/ počet hodin
konzultací/ 90,
Zdravotní
cvičení pro
dospělé / počet
kurzů za týden/
počet týdnů /
3/27, Setkávání
rodičů dětí s
PAS, ADHD a
poruchami
učení / počet
setkání / 7,
Setkávání
celiaků / počet
setkání / 5

4

5

76

Realizace
preventivníh
oa
zdravotně
podpůrného
programu v
mateřských
centrech
Libereckého
kraje s cílem
zlepšení
správných
orálně
hygienickýc
h návyků a
dosáhnout u
cílové
skupiny
vědomostí
odpovídající
věku o
zubním kazu
a
možnostech
prevence.
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality
života
obyvatelstva
Libereckého
kraje.
Preventivní
program
zaměřený na
rodiny s
malými
dětmi,
především
ve věku 0 6 let s
důrazem na
edukaci a
prevenci.

1.1.2017
/
30.11.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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CMJ z.s. /
22909052 /
spolek

Roztoc
ká 500,
514 01
Jilemni
ce

Zdravý start do
života

19.320

70,00

přednáška / hod
/ 6 , účastníci /
osoba / 40

Dům dětí a
mládeže Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhor
ská
946/49,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Výživa a pohyb
zábavou i klíčem
ke zdraví

20.000

50,00

počet účastníků
/ osoba / 80 ,
počet akcí /
akce / 7

FOKUS Liberec
o.p.s. /
46749411 /
obecně
prospěšná
společnost

Nezval
ova
662/18,
Liberec
XVStarý
Harcov
, 460
15
Liberec

Svépomocný
klub duševně
nemocných

18.700

69,84

počet účastníků
projektu / počet
osob / 17 , počet
setkání klubu /
počet setkání /
64

6

7

8

77

Podpora
aktivního
zdravého
životního
stylu a
zdraví dětí a
mládeže ve
všech jeho
dimenzích
(přednášky s
odborníky
na téma
zdravý
životní styl
zejména u
dětí,
mládeže a
jejich
rodičů).
Podpora
zdravého
životního
stylu a
pohybových
aktivit
prostřednict
vím
realizace
cyklu 9 akcí
pro děti,
mládež a
dospělé
včetně
handicapova
ných
(zaměření:
zdravý
životní styl,
výživa,
pohyb,
zodpovědno
st za své
zdraví,
prevence
obezity,
civilizačních
nemocí).
Provoz
MYKLUB
Liberec, což
je
rekondiční
klub
zdravotně
postižených,
tj.
doplňková
nízkoprahov
á služba
Fokusu
Liberec.

1.7.2017
/
31.12.20
17

1.5.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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Jezdecký klub
Elite, z.s. /
22756931 /
spolek

Vitano
vice
č.ev. 4
, 463
45
Pěnčín

Hiporehabilitace
pro děti a mládež
se specifickými
potřebami

45.000

41,67

pronájem koně /
počet hodin /
203 , materiální
vybavení /
počet kusů / 1,
mzdové náklady
- DPP / počet
hodin/ 405

Klub pro zdraví
obyvatel
Liberecka z.s. /
68974833 /
spolek

Na
Mlýnk
u 712,
Liberec
XIIStaré
Pavlovi
ce, 460
01
Liberec

Preventivní
skupinové
cvičení pacientů
s Bechtěrevovou
chorobou

32.400

30,00

cvičební
jednotka /
hodina / 96 ,
počet osob / ks /
30

Klub pro zdraví
obyvatel
Liberecka z.s. /
68974833 /
spolek

Na
Mlýnk
u 712,
Liberec
XIIStaré
Pavlovi
ce, 460
01
Liberec

Kofinancování
nákladů pro
doplnění zázemí
neurorehabilitačn
ího programu
Therasuit

28.263

29,75

cvičební
pomůcky / ks /
10 , pronájem
prostor / m2 /
10, tvorba
infosystému /
ks/ 5

9

10

11

78

Zpřístupnění
hiporehabilit
ace jako
účinné
rehabilitační
metody,
která má
široké
využití u
dětí a
mládeže s
fyzickým i
mentálním
handicapem.
Udržení
resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního
stavu osob s
Bechtěrevov
ou
chorobou.
Použitím
adekvátních
rehab.
pomůcek a
metodik
docílit
stabilizace
hybnosti
páteře a
oddálit její
kostnatění.
Zlepšení
celkového
zdrav. stavu,
svalové síly.
S použitím
speciálních
cvičebních a
rehab.
pomůcek
dojde ke
zjednodušen
í a zlepšení
práce
fyzioterapeu
ta s
klientem,
posílení
sociálních
kompetencí
klientů a k
posunu v
psychomoto
rickém
vývoji.

1.1.2017
/
31.12.20
17

2.1.2017
/
29.12.20
17

2.1.2017
/
29.12.20
17
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12

Komunitní
středisko
KONTAKT
Liberec,
příspěvková
organizace /
27336751 /
příspěvková
organizace

Palach
ova
504/7,
460 01
Liberec
1Staré
Město

Podpora
pravidelného
sportování
libereckých
seniorů

13.600

42,55

Liwet z. s. /
04260724 /
spolek

Šrámk
ova
189,
Liberec
XXOstašo
v,
46010
Liberec

Život je život žij ho

19.200

48,85

Oblastní spolek
Českého
červeného kříže
Jablonec nad
Nisou /
00426083 /
pobočný spolek

Uhelná
991/5,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

Nauč se to a žij!
Daruješ?

45.000

47,62

Počet účastníků
kampaně
Daruješ / osoba
/ 450 , Počet
ostatních
účastníků první
pomoci / osoba
/ 225, Počet
účastníků první
pomoci děti /
osoba/ 1800,
Počet pedagogů
v první pomoci
/ osoba / 36

Oblastní spolek
Českého
červeného kříže
Jablonec nad
Nisou /
00426083 /
pobočný spolek

Uhelná
991/5,
466 01
Jablone
c nad
Nisou

help trans senior doprava,
pohotovostní
služba ČČK

45.000

45,45

počet km pro
senior dopravu,
pohotovostní
službu / km /
4950 , účastníci
tísňové péče
(pohotovost
ČČK) / osoba /
9

13

15

16

79

trénink v
kuželkách /
hodina / 17 ,
turnaj v
kuželkách Vánoční turnaj /
počet osob / 43,
turnaj v
kuželkách Turnaj tří měst
o pohár
Kontaktu /
počet osob/ 51,
turnaj v
kuželkách Liberecká
kuželka / počet
osob / 43
1. seminář jednotlivci /
počet osob / 8 ,
2. seminář rodiče s dětmi
0-7 let / počet
osob / 8, 3.
seminář - rodiče
s dětmi 8-15 let
/ počet osob/ 8

Pravidelné
tréninky pro
liberecké
seniory v
kuželkách
včetně
uskutečnění
3 turnajů.

5.1.2017
/
22.12.20
17

Naučit se
porozumět
sám sobě a
umět se
vypořádat s
negativními
zážitky s
využitím
metody EFT
(semináře
pro
seznámení a
práci s
metodou
EFT).
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality
života
obyvatelstva
Libereckého
kraje
prostřednict
vím
edukačních
programů
ČČK pro
první pomoc
a dárcovství
krve.
Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality
života
obyvatelstva
Libereckého
kraje, určené
aktivity ke
snížení

20.4.201
7/
20.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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sociálního
vyloučení
osob, které
by jinak
tímto
fenoménem
trpěly.

Podkrkonošská
společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s. /
49294555 /
spolek

Nádraž
ní 213,
Podmo
klice,
512 04
Semily

ZDRAVOTNÍ
PREVENCE NA
SEMILSKU

14.450

62,96

šíře nabídky /
aktivit / 4 ,
počet dílčích
akcí / den / 9,
počet
oslovených
žáků / žák/ 298,
zapojených škol
/ škola / 4

První
volnočasový
Ekopark
Liberec, z.ú. /
05461642 /
ústav

Venuši
na
897/5,
Liberec
I-Staré
Město,
46001
Liberec

ŽENA IN
EKOPARK

42.075

49,50

akce / ks / 13

Sdružení
TULIPAN, z.s.
/ 26672472 /
spolek

Sokols
ká
113/8,
460 01
Liberec
IStaré
Město

Sociálně a
kulturně
terapeutické
aktivity jako
prostředek
podpory
duševního zdraví
osob s duševním
onemocněním

38.700

48,86

Počet
terapeutických
hodin / hodina /
90 , Počet
zapojených
osob do
projektu / osoby
/ 27, Počet
návštěv
kulturních
zařízení / počet

17

18

19

80

Pět aktivit z
ročního
plánu
komise
prevence
určeného
školám ORP
Semily,
které
naplňují
charakter
zdravotnické
prevence
(zdravý
způsob
života,
prevence
zneužívání,
prevence
kouření a
ost.
závislosti,
boj proti
AIDS).
Realizace
cyklu aktivit
(přednášky,
workshopy,
lekce a
programy),
které
podporují
zdravý
životní styl
ve všech
jeho
aspektech
(zdravá
výživa,
pravidelné
pohybové
aktivity a
duševní
zdraví atd.)
Realizace
léčebně
terapeutický
ch aktivit a
návštěv
kulturních
zařízení za
účelem
podpory,
stabilizace a
rozvoje

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.3.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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návštěv/ 27

duševního
zdraví
zaměstnanců
sdružení.

Podpora
aktivit ke
zlepšení
zdravotního
stavu osob s
chronickým
duševním
onemocnění
m. Zahrnuje
kurzy pro
stávající i
nové
peerkonzulta
nty, kurz
krizové
intervence a
skupinové
supervize
pro
zaměstnance
sdružení.
Zajištění
pravidelnýc
h
pohybových
aktivit pro
seniory na
území
Libereckého
kraje.

1.1.2017
/
31.12.20
17

Realizace
jednodenní
osvětové
akce pro
seniory.
Akce
propaguje
možnosti
pohybových
aktivit pro
seniory.
Péče o
zdraví a
minimalizov
ání
komplikací
způsobenýc
h diabetem
(příspěvky
členům
organizace,
přednášky a
organizace
fyzických
aktivit - pěší
výlety,
plavání).

1.7.2017
/
31.12.20
17

Sdružení
TULIPAN, z.s.
/ 26672472 /
spolek

Sokols
ká
113/8,
460 01
Liberec
IStaré
Město

Sami sobě II

38.419

69,00

počet účastníků
/ osoba / 8 ,
získaná odborná
osvědčení / kus
/4

Senior fitnes z.
s. / 22724770 /
spolek

Stamic
ova
1968,
Břevno
v, 162
00
Praha 6

Senioři
Libereckého
kraje v pohybu

45.000

26,60

Počet seniorů
zapojených do
cvičebních
skupin / osoba /
90 , Počet
cvičebních
skupin / skupina
/5

Senior fitnes z.
s. / 22724770 /
spolek

Stamic
ova
1968,
Břevno
v, 162
00
Praha 6

Den pro zdraví se
Senior fitnes Liberec

20.000

37,54

Počet účastníků
/ osoba / 40 ,
Počet nordic
walkingových
pochodů /
pochod / 1,
Počet akcí /
akce/ 1

Svaz diabetiků
ČR, pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
pobočný spolek

Mříčná
č.p. 37,
513 01
Mříčná

Péče o dolní
končetiny 2017 a
prevence vzniku
komplikací

17.595

45,00

vzdělávání
formou
přednášky /
hodina / 3 ,
ošetření nohou /
procedura / 93

20

21

22

23

81

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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Svaz diabetiků
ČR, územní
organizace
Liberec,
pobočný spolek
/ 71193316 /
pobočný spolek

Zlatá
ulička
229,
Proseč
nad
Nisou,
468 04
Jablone
c nad
Nisou

Zdravý životní
styl diabetiků

9.500

29,85

edukace ročně /
osoba / 190 ,
cvičení ročně /
osoba / 143,
plavání / osoba/
19, pedikůra /
osoba / 15,
masáže / osoba /
102

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
České
republice, z. s. /
00674443 /
spolek

Karlíns
ké
náměst
í 59/12,
Karlín,
186 00
Praha 8

Rozchodíme
CIVILKY v
Libereckém kraji
2017

36.064

70,00

Pochod s
holemi Nordic
walking / počet
pochodů / 2

Svítání, z.s. /
68974990 /
spolek

Klášter
ní
870/3,
Liberec
I-Staré
Město,
460 01
Liberec
1

Hiporehabilitace
pro děti se
zdravotním
znevýhodněním
2017

45.000

12,93

podpořené
osoby - klienti /
osoba / 85 ,
terapeutické
lekce / lekce /
1450

24

25

26

82

Vytvoření
návyku
přiměřeného
pohybu a
dodržování
zásad
dietního
stravování a
tím zlepšení
zdravotního
stavu osob s
diabetes
mellitus,
prevence
dalších
zdravotních
komplikací
onemocnění
a zlepšení
kvality
života
nemocných
seniorů.
2 pochody s
holemi
Nordic
walking s
doprovodný
m
programem
v Hrádku
nad Nisou a
v Novém
Boru pro
osoby s
civilizačním
onemocnění
m, seniory i
veřejnost.
Rozvoj
pohybových
a mentálních
schopností a
sociálních
dovedností
dětí a
mládeže se
zdravotním
znevýhodně
ním
prostřednict
vím koní
metodami
hiporehabilit
ace a
zlepšení
zdravotního
a
psychického
stavu dětí.

5.1.2017
/
21.12.20
17

1.9.2017
/
30.11.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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Tyfloservis,
o.p.s. /
26200481 /
obecně
prospěšná
společnost

Krakov
ská
1695/2
1,
Nové
Město,
110 00
Praha 1

Zdravotně
edukační služby
pro lidi se
zrakovým
postižením LB
kraje

36.400

70,00

PHM, opravy a
údržba
služebního
vozidla / Kč /
2000 , Provozní
náklady
(energie, teplo,
ekonomické
služby,
parkovné
služebního
vozidla, interní
vzdělávání) /
Kč / 20000,
Nájemné
střediska / Kč/
20000,
Kompenzační
pomůcky / Kč /
10000

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
pobočný spolek

Rumbu
rských
hrdinů
860,
Arnult
ovice,
473 01
Nový
Bor

Seminář pro
cvičitele (jaro)

13.040

50,00

realizace
víkendového
semináře /
pobyt / 1

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
ČESKÁ LÍPA,
z.p.s. /
63778611 /
pobočný spolek

Rumbu
rských
hrdinů
860,
Arnult
ovice,
473 01
Nový
Bor

Seminář pro
cvičitele
(podzim)

16.960

50,00

realizace
víkendového
semináře /
pobyt / 1

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný spolek

Americ
ká
761/54,
Liberec
IIIJeřáb,
460 07
Liberec

Podpora
pacientské
organizace Roska
Liberec

9.500

28,57

počet hodin
provozu
kanceláře a
cvičebny /
hodina / 143

Unie ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný spolek

Americ
ká
761/54,
Liberec
IIIJeřáb,
460 07
Liberec

Maratón s
roztroušenou
sklerózou MaRS

7.200

48,13

pronájem
cvičebny /
hodina / 4 ,
počet účastníků
/ osoby / 24

27

28

29

30

31

83

Rehabilitace
lidí s těžkým
zrakovým
postižením,
a to
ambulantní i
terénní
formou
(odzkoušení,
výběr i
nácvik práce
se
speciálními
optickými
pomůckami,
edukace při
zvládání
běžného
života se
zrakovým
handicapem)
.
Seminář
cvičitelů se
záměrem
prohloubení
znalostí v
oblasti
cvičební
náplně pro
klienty
zdravotně
handicapova
ných skupin.
Seminář
cvičitelů se
záměrem
prohloubení
znalostí v
oblasti
cvičební
náplně pro
klienty
zdravotně
handicapova
ných skupin.
Pomoc
lidem s
roztroušeno
u sklerózou
- provoz
kontaktního,
informačníh
o,
poradenskéh
oa
cvičebního
místa.
MaRS je
maratón při
kterém cvičí
po celé
republice
pacienti s
RS, cílem je
motivovat
pacienty k

1.1.2017
/
31.12.20
17

2.1.2017
/
19.3.201
7

4.3.2017
/
5.11.201
7

1.1.2017
/
31.12.20
17

1.1.2017
/
31.12.20
17
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VČAS z.s. /
44223854 /
spolek

Jirásko
va
615/13,
47001
Česká
Lípa

Zdravý start do
života DC7

6.800

29,60

počet přednášek
a diskuzí /
množství / 6 ,
počet
zúčastněných /
osob / 160

Zdravý zoubek,
spolek /
22732896 /
spolek

Železni
čářů
216,
Liberec
XIXHorní
Hanyc
hov,
460 08
Liberec

Zdravý zoubek
2017

37.050

30,00

Děti MŠ / dítě /
1425 , Žáci ZŠ /
žák / 380,
Studenti /
student/ 38,
Dospělý /
dospělý / 95

32

33

aktivnímu
přístupu k
sobě,
zabránit
bludnému
kruhu
depresí,
pasivity a
izolace,
který
mladým a
dosud zcela
zdravým
lidem po
sdělení
diagnózy
hrozí.
Nabídnout
účastníkům
možnost
zorientovat
se mezi
mnoha
výživovými
směry a
nalézt
optimální
stravu v
cyklu
přednášek
(zásadní
otázky o
lidské
stravě).
Teoretickopraktická
dovednost v
orální
hygieně u
dětí v MŠ,
žáků ZŠ a
dospělých v
Libereckém
kraji, která
bude
realizována
40 studenty
(vč.
motivačních
materiálů a
detekce
zubního
plaku).

27.5.201
7/
22.12.20
17

2.1.2017
/
15.12.20
17

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, níže uvedenému příjemci
na projekt:
Příjemce, IČ, adresa:

Nadační fond Dar zraku, IČ: 02514575, Újezd 450/40, Malá Strana, 11800 Praha 1

Celkový rozpočet projektu (v
Kč):

68.000

Požad. částka dotace
(v Kč / %):
Název projektu:

17.000 Kč / 69,39 %
Zdravé oči v každém věku

84
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Odůvodnění neposkytnutí
dotace:

Žádost nebyla podána předepsaným způsobem stanoveným ve Vyhlášení programu č.
9.2. Nebyla doručena v listinné podobě, proto byla administrátorem programu
(odborem zdravotnictví) vyřazena z dalšího hodnocení.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (68) Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem,
Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod a požádal o podporu bodu.
Diskuze
Mgr. Jan Farský, předseda Výboru zdravotnictví
 Sdělil, že Výbor zdravotnictví nenašel shodu, ne kvůli tomu, že Superaliance bude potíž,
ale panovala obava z toho, jaké budou další kroky ve smyslu pokračování materiálu, který
byl projednán ve výboru v únoru 2017 – kroky směřující k větší spolupráci, co možná
nejvíce zdravotnických zařízení v LK, kroky směřující k zřízení holdingu a personální
unie a dále, aby Superaliance nebyla poslední krok, který v této oblasti je vytvořen. Tím,
že výbor si v tom nebyl jistý, neschválil podporu ani zamítnutí. Přimlouvají se k tomu,
aby se tato cesta neopustila, a aby LK svou odpovědnost v Libereckém kraji nesl i v této
oblasti. Za výbor nemůže prezentovat stanovisko. Nechtějí, aby to byl poslední krok
směrem k holdingu a personální unii. Dnes už by věc měla být ve fázi přípravy holdingu,
pomalu se založenými společnostmi. Tento harmonogram je už asi opuštěn, ale neměl by
být.
Bc. Stanislav Mackovík
 Reagoval, že když se šlo do krajských voleb, tak se mluvilo o Alianci nemocnic, nyní je
to přejmenováno na Superalianci. Bude to pouze zástupce dvou zdravotnických zařízení
plus vedení kraje. Samozřejmě k tomuto kroku nebylo potřeba stanovisko menšinových
vlastníků, tzn., měst Turnova a Liberce a není to zásadní krok, který by věc někam
posunul. Superalince je probírána již 8 měsíců a je to stále na jednom místě. Proč se to
přejmenovalo na Superalianci, a čím to naplní nemocnice, především českolipskou, pokud
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jde o lékaře a pokud jde o sestry, zda se zvýší platy, nařízení vlády zvedá platy jen
kvalifikovaných sestrám, když se ví, že péči v českolipské nemocnici poskytují asistenti,
protože je známo, že většina kvalifikovaných sester odtamtud odešla. Je tam celá řada
problémů. Otázkou také je, proč se to má zde schvalovat, když dochází k velkým
personálním otřesům, např. rezignace „šéfa“ krajské nemocnice Liberec, atd. Nedává to
zcela jasnou cestu, co LK chce, jak se vyřeší personální situace, kdy se provedou právní
změny nemocnic a zda se to bude týkat i ostatních nemocnic. Za minulé vlády se přišlo o
mnoho oddělení v různých nemocnicích. Zatím tyto kroky nikam nevedou. Požádal, zda
by obdržel informace zde.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Aliance byla podepsána mezi páteřními nemocnicemi celého kraje, a tato Superaliance je
smlouva mezi Libereckým krajem a dvěma nemocnicemi. Cesta holdingu, jak je možno
zjistit v materiálu, nevylučuje v budoucnu formálnější spojení obou nemocnic. Tato cesta
není opuštěna. V této chvíli bylo urychleně potřeba začít řešit vztahy dvou nemocnic, aby
se zlepšující se tendence v ČL posílila a zrychlila. Personální otřesy – je to jejich
svobodné rozhodnutí. Nikdo nikoho k ničemu nenutil. Žijeme v systému demokracie.
Bc. Zuzana Kocumová
 Uvedla stanovisko klubu ZpLK zastupitelstva kraje – navázala na téma personálního
obsazení nemocnic. Téma spolupráce je dlouhodobá a nikdo nemůže nic vytýkat. To, aby
vedení obou krajských nemocnic spolupracovalo, je prospěšné a hledání cest je logické.
To, že to může fungovat, lze vidět na fúzi turnovské a liberecké nemocnice, ale
i ve spolupráci krajské a jablonecké nemocnice. Je vidět, že nejsou potřeba formální
kroky, pokud jsou ve vedení lidé, kteří jsou schopni se spolu domluvit. Kroky, které
vedou k lepšímu fungování obou nemocnic, jsou schopni realizovat i bez těchto sktruktur.
Uvedla, že ji mrzí, že se nyní řeší, jak pokynem shora spolupráci nastavit,
a přitom se rozpadá funkční tým, hlavně v krajské nemocnici. Rozpad týmu je důsledkem
porušení zásadního volebního slibu SLK, že nebudou politizovat vedení nemocnic.
Dosazením pana Marka nastala dvojkolejnost, která přinesla důsledek ve formě odchodu
zásadních lidí z KNL. Lidé, kteří tam byli dlouhodobě, a byla za nimi vidět práce, tak tam
nebyli schopni pracovat. Apelovala na vedení kraje a na pana hejtmana, aby se vrátili
k předvolením slibům nepolitizovat vedení nemocnic. Kvalitní tým zajistí kvalitní péči.
Sdělila, že proti těmto základním krokům nemocnic nic nemá. Nemusí to být ale jasným
krokem nemocnic. Daleko důležitější je, aby vedení a představenstva nemocnic byly
obsazovány odborníky.
Martin Půta
 Konstatoval, že předvolební slib plní, protože se vypisují výběrová řízení v obou
nemocnicích, přestože ta vůle tam není úplně stejná.
Bc. Stanislav Mackovík
 Opakovaně se zeptal, dle médií se rozpadá kardiologie v liberecké nemocnici, před dvěma
měsíci LK medializoval, že vzniká kardiochirurgie. V liberecké nemocnici není ani
perfuzionista, odchází kardiologové. Platí tedy to, že bude kardiochirurgie? Dále jaká je
budoucnost, vzhledem k tomu, že toto je první krok. Aliance je stará věc, rada kraje
funguje již 8 měsíců, měli by mít jasno. V jakém horizontu budou předloženy skutečné
kroky, které povedou k tomu, že zdravotní péče se nebude omezovat. Pokud za Alianci
bylo širší spektrum nemocnic a dvě nemocnice považují za Superalianci, tak je to
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obrácený název „spolku“. Kdy se dočkají nějakých změn, aby zdravotnictví fungovalo
pro pacienty a nejen pro „kamarády“.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Uvedl, že záměr Superaliance není nic proti ničemu, ale také ničemu vlastně nepomáhá.
Doplnil osobní zkušenost z krajské nemocnice. Nemocnice zaznamenala pěkné úspěchy
v tom, jak hospodaří. Bylo to postavené na třech základech. První je kompetentní tým –
doufejme, že k tomu směřujeme skrz nové výběrové řízení, ale zatím je situace opačná,
tým se rozpadl. Tým je „poklad“ nemocnice. Lidé, kteří tam působili v minulosti, to jsou
ti lidé, kteří nemocnici dostali do stavu, ve kterém nyní je. Druhá věc je podpora týmu,
který je vedený zevnitř nemocnice. Nemocnice není „fabrika“, kde je možno si z pozice
akcionáře dosadit kohokoliv a pak to bude fungovat. Současný stav tento předpoklad
nesplňuje. Třetí předpoklad je odstranění politických tlaků. O to se před několika lety
ZpLK snažila, když působili v DR. DR, jako filtr, fungovala. Záměry kraje v krajské
nemocnici mohou být dobré, nyní nejsou známy, ukáže se časem. Cesta, která je zvolena,
je chybná, protože nevede k naplnění těchto tří předpokladů.
Bc. Stanislav Mackovík
 Vyjádřil se k panu hejtmanovi ohledně jeho manažerských schopností, s tím, že když
přišel do vedení LK, tak se vyjádřil, že jsou lékaři na záchrance přepláceni. Byl to právě
on a rada kraje, která nechala odejít lékaře z výjezdové základny v Jablonném
v Podještědí a snížila se tak dostupnost zdravotní péče. Uvedl, že šlo také o úspory, které
rozehnaly dlouhodobě sloužící lékaře na Frýdlantsku. Sdělil, že pan hejtman je laik, který
problematice nerozumí, je to také tím, kým se obklopuje a kdo mu radí. Vznesl dotaz,
když už je tedy diskutováno o lepší spolupráci, proč nechal hejtman padnout chirurgie,
včetně té turnovské, když má takové manažerské schopnosti.
Martin Půta
 Sdělil, že si pan Mackovík plete Turnov a Semily. Zdůraznil, že pan Mackovík kritizuje,
že v malých nemocnicích nefunguje taková zdravotní péče jako v minulosti. Upozornil,
že pan Mackovík je členem Výboru zdravotnictví, možná by bylo dobré, si sám sobě
odpovědět, co pro financování zdravotnictví udělal. Proč je takový rozdíl ve financování
mezi malými a velkými nemocnicemi, to kraj neovlivní. Může o to pan Mackovík usilovat
ve výboru. Díky rozhodnutím předchozích krajských vlád, je akciová společnost v Liberci
nastavena pouze tak, že kraj je majitelem pouze na papíře, reálně nemocnice nepodléhá
názorům akcionářů, jak je vidět v posledních týdnech.
Petr Tulpa
 Uvedl, směrem k panu Mackovíkovi, že by byl rád, kdyby uváděl přesné a nezkreslené
informace. Frýdlantskou a semilskou část nemocnice nemohl mít kraj pod vlastní
správou, protože to byly příspěvková organizace a s.r.o. Kraj nemůže nařizovat
nemocnici, co má dělat. Sdělil, že není toho názoru, že zdravotnická záchranná služba
byla správně ohodnocována za vedení pana Mackovíka. Sám byl ten, kdo prosazoval
protekční systém v rámci záchranné služby. Vyzval ho, aby používal přesné definice.
Mgr. Jan Farský
 Tato debata je jasným důkazem, že k holdingu a prohloubení spolupráce je nutno
směřovat. LK je obviňován za činnosti, se kterými nemá nic společného a nemá v nich
žádnou sílu. Nese odpovědnost, ale chybí mu práva. Je podstatné, aby nebyl jen majitelem
a mohl do toho vstupovat a nést zodpovědnost z toho, za co je viněn. Proto je potřeba, aby
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se pokračovalo cestou holdingu. Kraj je donátorem zdravotnictví v LK. Nejsou zde
občané první a druhé kategorie. Postupovat by se mělo tak, aby to, co se od něj očekává,
mohl naplnit. Na výboru se dále tomuto budou věnovat a bude snaha touto cestou
pokračovat.
Bc. Zuzana Kocumová
 Vznesla dotaz na pana náměstka, jak to má být chápáno – zda je jednoznačné, že to je
první krok k holdingu, nebo zda to jen nevylučuje jinou možnou následující formu.
Apelovala na to, aby po nějaké době bylo vyhodnoceno, jaký efekt má tato spolupráce
mezi nemocnicemi a nebylo to tak silově tlačeno přímo do formy holdingu. Navázala
na téma, že v Libereckém kraji nejsou občané první a druhé kategorie, taky to tak vnímá,
ale občané by se mohli cítit jako občané druhé kategorie, protože díky přetlaku zdravotní
péče, kterou přebírá liberecká nemocnice za ostatní nemocnice, které svou funkci neplní,
se k základním úkonům dostávají po termínech.
Martin Půta
 Sdělil, že zdravotní pojišťovna, kterou LK požádal v únoru o analýzu zmiňovaného
přetlaku, taková tvrdá data nemá. V zájmu liberecké nemocnice je, aby špičková péče
byla využívána především v Liberci a ne v jiných krajích.
Bc. Zuzana Kocumová
 Konstatovala, že jde o to, co jsou tvrdá data a co je realita. Zkušenosti mají ti, kteří
se chtěli přihlásit na běžná ošetření, která by měla jak krajská nemocnice, tak ostatní
nemocnice, poskytovat. Požádala pana Sobotku o odpověď, zda se jedná o „předkrok“,
a tímto se schvaluje následný postup formou holdingu, nebo zda budou k dispozici
postupně určitá vyhodnocení, a potom se bude řešit další postup.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že není zastánce žádných formálních seskupení, které nebudou mít obsah. Jestliže
se v tuto chvíli schválí tato Superaliance, všichni budou průběžně informováni o tom, jak
spolupráce pokračuje a kde, v kterých oborech, se nemocnice doplňují. Zopakoval, že to
nevylučuje další kroky ve smyslu hlubší spolupráce. Než ale dojde k dalším krokům,
ty přípravné mohou být, tak se musí vyhodnocovat, to je zásada.
Martin Půta
 Konstatoval, že holding se bez minoritních akcionářů vytvořit nedá. Minoritní akcionáři
opakovaně, v posledním půlroku, kroky k vytvoření holdingu na všech jednáních
odmítali. Sdělil, že toto vnímá jako úvodní krok, po kterém by mohlo následovat
přesvědčování, že to především v mimo lékařských věcech může mít smysl, a to
oboustranně. Z pohledu majoritního vlastníka nevidí důvod, proč financovat ve dvou
sousedních nemocnicích věci duplicitně. Je potřeba více empatický přístup z obou stran
v nemocnicích.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 268/17/ZK
Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou
nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
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se strategií Superaliance, jakožto efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení
ve vlastnictví Libereckého kraje či s majetkovou účastí Libereckého kraje a s nastavením
pravidel pro řízení strategických oblastí Superaliance,
si vyhrazuje
ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
rozhodnutí o uzavření Memoranda o založení a činnosti Superaliance č. OLP/2121/2017,
schvaluje
Memorandum o založení a činnosti Superaliance č. OLP/2121/2017 mezi Libereckým krajem
a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec, Doručovací číslo: 460 63, IČ: 27283933 a Nemocnicí s poliklinikou Česká
Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČ: 27283518
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit další
postup.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

25

PROTI:

4

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (10) Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci a Krajského soudu v Hradci Králové
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod a poprosil Ing. Beitla o provedení volbou.
Ing. Petr Beitl
 Provedl přítomné volbou. Uvedl, že Emilie Patočková není přítomna z důvodu nemoci.
Přednesl navržené usnesení a postupně vyzval všechny nominované, aby se představili.
 Nominovaní se postupně představili a bylo hlasováno postupně ke všem navrženým
osobám.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 269/17/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. paní
3.
4.

pana
paní
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5. paní
přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
6. paní
7. paní
přísedícími Krajského soudu v Hradci Králové.
Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 43 PRO: 32
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 44 PRO: 33
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 45 PRO: 33
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 46 PRO: 32
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 47 PRO: 32
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 48 PRO: 29
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o návrhu usnesení HLASOVÁNÍ Č.: 49 PRO: 32
PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (37) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod a požádal o důvěru.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
 Vznesla dotaz, zda tento návrh byl zasílán i jednotlivých minoritním akcionářům nebo jen
předsedovi představenstva panu Markovi. Sdělila, že komunikovala s kanceláří primátora,
která sdělila, že přímo toto, jako zařazený bod, v poště neobdrželi. Chyba může být
i na jejich straně. Pozvánka nebyla poupravena, a tím pádem v materiálech na městské
zastupitelstvo je to stále bez bodu Superaliance.
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Martin Půta
 Tento návrh byl zaslán minoritním akcionářům a náměstek MUDr. Sobotka se na základě
pozvání zúčastní čtvrtečního jednání libereckého zastupitelstva.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že informaci o tom, že Rada Libereckého kraje schválila Memorandum
o Superalianci byla poskytnuta primátorovi i starostovi Turnova. Bude navrženo doplnění
o tento bod, a pokud minoritní akcionáři nebudou souhlasit s tímto postupem, tak se bude
pokračovat dále až na dalším zasedání.
Bc. Zuzana Kocumová
 Uvedla, že je něco jiného o tom jednat a mít to v pozvánce na valnou hromadu. Pokud to
není zařazeno na pozvánce na valnou hromadu, není delegát pověřený nějakým
konkrétním hlasováním od zastupitelstva.
Martin Půta
 Zopakoval, že MUDr. Sobotka je připraven na základě pozvání zúčastnit se jednání
zastupitelstva SML.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 270/17/ZK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.,
IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací
číslo: 460 63, která se uskuteční dne 30. 6. 2017,
deleguje
MUDr. Přemysla Sobotku, náměstka hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, ve smyslu
ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce
kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933,
se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63,
která se uskuteční dne 30. 6. 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, aby
na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova
357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, dne 30. 6. 2017
zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, jak jsou uvedena
v pozvánce a projednal strategii Superaliance.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

30

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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45. (38) Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje,
oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod a požádala o podporu.
Diskuze
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 38 – 44 projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 271/17/ZK
Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 1.000.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
Název příjemce/ právní
forma:

Město Dubá/ město

IČ:

00260479

Sídlo:

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá

Název projektu:

Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I.
etapa

Účel projektu:

Účelem projektu je záchrana, stabilizační opravy,
úpravy a korektivní obnova nemovité kulturní památky,
která je zároveň unikátem (technickou památkou), a
zároveň památníkem na významnou etapu historie
regionu.

Rozhodující závazné výstupy
projektu:

1 kpl statické zajištění – táhla
1 kpl odvodnění objektu

Dotace ve výši v Kč:

1.000.000 Kč

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

25,96 %

Termín realizace:

31. 3. 2017 – 15. 7. 2018

De minimis:

NE

2. o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 500.000 Kč
níže uvedenému příjemci na níže uvedený projekt:
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Název příjemce/ právní
forma:

Obec Sloup v Čechách/ obec

IČ:

00525677

Sídlo:

Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách

Název projektu:

Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého
ve Sloupu v Čechách

Účel projektu:

Zachování a obnova ohrožené nemovité kulturní
památky

Rozhodující závazné výstupy
projektu:

1 komplet oprava krovu střechy

Dotace ve výši v Kč:

500.000 Kč

Termín realizace:

1. 7. 2017 – 30. 11. 2017

De minimis:

NE

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace na „Obnovu objektu bývalé sušárny chmele
v Dubé - I. etapa“ mezi Libereckým krajem a Městem Dubá a smlouvu o poskytnutí účelové
dotace na „Opravu střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ mezi
Libereckým krajem a Obcí Sloup v Čechách,
schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1806/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, se sídlem
Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, zastoupeným starostkou Mgr. Zdeňkou Šepsovou,
2. smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1860/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Sloup v Čechách, se sídlem
Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, zastoupenou starostou Jaromírem Studničkou,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv č. OLP/1806/2017
a č. OLP/1860/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, a to na základě zmocnění PM 22/2017.
Termín: 30. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (39) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3532/2015 – projekt
„Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu“ – prodloužení termínu realizace
projektu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
93

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 272/17/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3532/2015 – projekt „Pořízení
dokumentace k pietní obnově Ještědu“ – prodloužení termínu realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace spolku Ještěd 73, z.s., se sídlem Liberec XIX-Horní Hanychov 153,
460 08 Liberec, IČ: 22606378, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení
dokumentace k pietní obnově Ještědu“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 558/15/ZK ze dne
22. prosince 2015,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu“
z 30. června 2017 na 30. listopadu 2017, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 20. srpna 2017 na 19. ledna 2018,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3532/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Pořízení dokumentace k pietní obnově Ještědu“, uzavřené dne
7. ledna 2016 mezi Libereckým krajem a spolkem Ještěd 73, z.s., jehož předmětem je
prodloužení termínu realizace projektu
a ukládá
1. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.
Termín: 20. 07. 2017
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/3532/2015 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 15. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 52

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (40) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017 – snížení kapitoly 917 04 –
Transfery, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení kapitoly 917 07
– Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce
„Mezinárodní festival v New Yorku, Carnegie Hall“
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 273/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017 – snížení kapitoly 917 04 –
Transfery, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce „Mezinárodní
festival v New Yorku, Carnegie Hall“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 159/2017, kterým se:
1. a) snižují výdaje v kapitole 917 04 – Transfery – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova
o částku 100.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu zavedením nového specifického ukazatele „Mezinárodní festival
v New Yorku, Carnegie Hall“ – Českolipský dětský sbor v částce 100.000 Kč,
2.

a)

snižuje dílčí ukazatel „Podpora vybraných aktivit resortu“ v rámci kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, snížením
specifického ukazatele „Mezinárodní pěvecký festival Bohemia Cantát Liberec“
o částku 50.000 Kč,

b) navyšuje specifický ukazatel „Mezinárodní festival v New Yorku, Carnegie Hall“
v rámci kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 50.000 Kč bez vlivů na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 53

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

48. (41) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 –
Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 274/17/ZK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 – Působnosti,
Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navýšení
kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok
2017 – oblast kultury
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 179/17, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu o částku 150.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu zavedením nového specifického ukazatele „Koncert pro Liberecký
kraj“ – ARBOR - spolek pro duchovní kulturu v částce 150.000 Kč, bez vlivů
na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
1. o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci programu Individuální žádosti
o dotaci v oblasti regionální kultury a péče o kulturní dědictví v objemu 230.000 Kč níže
uvedenému příjemci:
Název
příjemce/ IČ
právní
forma

Sídlo

Divadlo
00083 Zhořel
F.X.Šaldy 143
ecká
Liberec,
344/5,
p.o. /
46001
příspěvkov
Libere
á
c
organizace
ostatní

Název/účel
projektu
Nákup
hudebního
nástroje /
Dotace bude
použita na
nákup
hudebního
nástroje,
který bude
používán v
orchestru.
Orchestr
DFXŠ hraje
na domovské
scéně a
hostuje v ČR
i zahraničí,
je ceněna
jeho
profesionální
úroveň.
Operní díla
uvádí DFXŠ
pravidelně
jako jediné

Rozhodu
jící
závazné
výstupy
projektu
Lesní roh
/ ks / 1
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Dotace
ve výši Termí De
v Kč
n
minim
realiza is
ce
230.00 1.2.201 ne
0
7–
31.12.2
017
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divadlo v
LK.

2.

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci programu Individuální
žádosti o dotaci v oblasti regionální kultury a péče o kulturní dědictví v objemu 280.000
Kč níže uvedeným příjemcům:

ARBOR - 70820 Žižkov
spolek pro 503
a
duchovní
528/6,
kulturu /
47001
spolek
Česká
Lípa

Koncert pro
Liberecký
kraj / Operní
galakoncert
v Divadle F.
X. Šaldy
basbarytonist
y A.
Plachetka.
Naivní
00083 Moske Podpora
divadlo
178
vská
dopravy dětí
Liberec /
32/18, z
příspěvkov
46031 Libereckého
á
Liberec kraje na
organizace
představení v
ostatní
Naivním
divadle
Liberec/
Úhrada
nákladů
vzniklých v
souvislosti s
dopravou
dětí na
představení
do Naivního
divadla v
roce 2017

Koncert / 150.00 11.11.2 ano
ks / 1 /
0
017 11.11.2
017

doprava 130.00 1.1.201 ne
dětí z
0
7Liberecké
31.12.2
ho kraje /
017
počet
žáků /
7000

schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1845/2017 na „Nákup hudebního nástroje“,
mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, IČ: 00083143, se sídlem
Zhořelecká 344/5, 46001 Liberec,
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1866/2017 na „Koncert pro Liberecký
kraj“ mezi Libereckým krajem a ARBOREM - spolkem pro duchovní kulturu,
IČ: 70820503, se sídlem Žižkova 528/6, 47001 Česká Lípa,
3.

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1867/2017 na „Podpora dopravy dětí
z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle Liberec“ mezi Libereckým krajem
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a Naivním divadlem Liberec, IČ: 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 46031 Liberec
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Květě Vinklátové, člence
rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, smlouvu
o poskytnutí účelové dotace, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 54

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (42) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací
v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 275/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy
programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 30.482,00 Kč a současně se navyšují, zavádí nové
specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, program 7.5 Poznáváme kulturu
v celkové výši 30.482,00Kč.
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje a to, z programu 7.5 Poznáváme kulturu v úhrnném objemu 30.482,00 Kč níže
uvedeným příjemcům:
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Ověřme si naše znalosti! /
Cílem projektu je ověření
teoretických znalostí
získaných při výuce o
místu, ve kterém žijeme,
kdy si žáci znalosti
1.
získané při výuce ověří a
upevní. Žáci se zúčastní
doprovodného programu
Severočeského muzea v
Liberci: Jizerky známé neznámé.
Poznej zajímavosti
přírody! / Cílem projektu
je nabytí nových znalostí
a rozšíření dosavadních,
již získaných při výuce
2. Prvouky a předmětu
Člověk a jeho svět. Žáci
se zúčastní doprovodného
programu Severočeského
muzea v Liberci: Na
chvíli motýlem.

Sídlo

IČ

Základní škola
Horní Police, okres
Česká Lípa,
9. května 2,
příspěvková
Doba trvání
471 06
70695962
organizace /
akce / den 1
Horní Police
příspěvková
organizace ostatní

Základní škola
Horní Police, okres
Česká Lípa,
9. května 2,
příspěvková
Doba trvání
471 06
70695962
organizace /
akce / den 1
Horní Police
příspěvková
organizace ostatní

70,00

5.600

30.4.201730.6.2017

NE

70,00

5.600

30.4.201730.6.2017

NE

De minimis

Příjemce/
forma

Dotace
v maximální výši
(Kč)
Termín realizace projektu

č.

Název
projektu/účel
projektu

Rozhodujíc
í závazné
výstupy
projektu
Název
parametru
/jednotka/
hodnota

Podíl dotace z celkových
způsob. výdajů (%)

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

Jizerky známé – neznámé
/ Účelem projektu je
seznámit děti s unikátním
3. přírodním prostředím
Jizerských hor - jednou z
nejzajímavějších lokalit
Libereckého kraje.

Základní škola
Poniklá,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace ostatní

Velikost
Poniklá 148,
zasažené cílové
512 42
72743077
69,66
skupiny / osoba
Poniklá
/ 70

6.200

1.5.201730.6.2017

NE

Učíme se v muzeu /
Cílem projektu „Učíme se
v Muzeum“ je
neformálním, inovativním
4. způsobem zaujmout a
přivést žáky do muzea,
kde budou seznámeni s
tradičními řemesly
libereckého regionu.

ZŠ a MŠ Hrádek
nad Nisou - Loučná,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace ostatní

Hartavská
Jednodenní
220, 46334
výukový
70983127
69,57
Hrádek nad
program / počet
Nisou
osob / 40

8.000

16.6.201716.6.2017

NE

Muzeum trochu jinak /
Cílem projektu je
navštívit se dvěma třídami
1. stupně dvě výstavy,
které jsou v nabídce
Muzea Českého ráje v
5. Turnově. Velikonoční
dílny jsou zaměřené na
výrobu tradičních
předmětů a program
“Zmatené peníze“
interaktivní numizmatická
výstava.

Základní škola,
Liberec, Na
Na Výběžku
návštěva
Výběžku 118, p.o. / 118, 46015 72741716 kulturní akce / 1 65,07
příspěvková
Liberec
den / 1
organizace ostatní

5.082

30.3.201730.3.2017

NE

schvaluje
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vzor smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
2.

3.

Termín: 31. 07. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2017,
Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence
rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 364/2016.
Termín: 31. 07. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 55

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (43) Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 276/17/ZK
Dohoda o spolupráci na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dohodou o spolupráci č. OLP/1862/2017 na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní
část“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Dohodu o spolupráci č. OLP/1862/2017 na projektu „Česko-polská
Hřebenovka – východní část“, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 56

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

100

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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51. (44) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 – úprava kapitol 917 01
Transfery, odboru kanceláře hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže
Památka roku 2016 Libereckého kraje
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod a omluvila v materiálu 2 chyby, které se opraví
po projednání. Jedná se o chybu v usnesení, vypadla věta - schvaluje změnu rozpočtu
rozpočtové opatření č. 16/17/ ZK, a dále na druhé straně, ve 2. řádku se jedná
o 100.000 Kč, nikoliv o 50.000 Kč. Oba dotčené výbory to projednaly ve správné podobě.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 277/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 169/17 – úprava kapitol 917 01 Transfery,
odboru kanceláře hejtmana a 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu a poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Památka roku 2016
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1 a) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 169/2017 - snížení výdajů v kapitole 917 01
– Transfery, odboru kanceláře hejtmana - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
– záštity s finanční podporou o 50.000 Kč,
b) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 169/2017 - navýšení výdajů v kapitole 917
07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zavedením
nových specifických ukazatelů:
a. Památka roku 2016 Libereckého kraje – Jan Bartoníček v částce o 25.000 Kč
z důvodu poskytnutí finančního daru v soutěži Památka roku 2016 Libereckého
kraje,
b. Památka roku 2016 Libereckého kraje – PIVOVAR SVIJANY, a.s. o 25.000 Kč
z důvodu poskytnutí finančního daru v soutěži Památka roku 2016 Libereckého
kraje,
2

a)

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 169/17 - snížení specifického ukazatele
„Památka roku Libereckého kraje“ v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu o 50.000 Kč z důvodu poskytnutí finančních
darů v soutěži Památka roku 2016 Libereckého kraje Janu Bartoníčkovi a společnosti
PIVOVAR SVIJANY, a.s.,
b) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 169/17 - navýšení specifické ukazatele:
a. „Památka roku LK - Jan Bartoníček“ v rámci kapitoly 917 07 – Transfery, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 25.000 Kč
b. „Památka roku LK – Pivovar Svijany“ v rámci kapitolu 917 07 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 25.000 Kč bez vlivů na
celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
a) že vítězi soutěže Památka roku 2016 Libereckého kraje jsou pan Jan Bartoníček, nar.
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4. 9. 1983, bytem Na Příkopech 67, 506 01 Jičín a společnost PIVOVAR SVIJANY, a.s.,
IČ 25035207, se sídlem č. p. 25, 463 46 Svijany,
b) o poskytnutí finančních darů ve výši 50.000 Kč panu Janu Bartoníčkovi, nar. 4. 9. 1983,
bytem Na Příkopech 67, 506 01 Jičín a ve výši 50.000 Kč společnosti PIVOVAR
SVIJANY, a.s., IČ 25035207, se sídlem č. p. 25, 463 46 Svijany, za vítězství v soutěži
Památka roku 2016 Libereckého kraje,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1864/2017 mezi Libereckým krajem a panem Janem Bartoníčkem
o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč a darovací smlouvu č. OLP/1865/2017 mezi
Libereckým krajem a společností PIVOVAR SVIJANY, a.s., IČ 25035207, se sídlem č. p. 25,
463 46 Svijany ve výši 50.000 Kč
a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 07. 2017
b) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, zajistit podpis schválené darovací smlouvy.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 57

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Jednání vedl Marek Pieter.
52. (45) Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Školnímu statku Frýdlant s.r.o.
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Vladimír Stříbrný, místopředseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 45 – 48 projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 278/17/ZK
Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Školnímu statku Frýdlant s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481, na rekonstrukci zimoviště
a nákup zařízení ve výši 500.000 Kč,
b) Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č. OLP/1710/2017 mezi
Libereckým krajem a společností Školní statek Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká 4005,
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464 01 Frýdlant, IČ 27308481
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, smlouvu č. OLP/1710/2017
k podpisu.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 58

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

53. (46) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
2016
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 279/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 932 08 –
Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy Programu vodohospodářských akcí ve výši 2.894.208,11 Kč
a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí v kapitole 932
08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí v celkové
výši 2.894.208,11 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2016, v úhrnné výši 2.894.208,11 Kč
níže uvedeným příjemcům na akce do výše:
Dotace
v max. výši
Kč/podíl
Název příjemce
IČ
Adresa/sídlo Název projektu Parametry
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů %
0067334 Bohatice 79, Vodovod
Obec Bohatice
Vodovodní
1.796.000/
0
470 02
Bohatice
řady 5.437 m
8,32%
Bohatice
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Obec Bozkov
Obec Krompach

0027561 Bozkov 270,
1
512 13
Bozkov
0067342 Krompach
1
49, 471 57
Krompach

Obnova části
kanalizace
v obci Bozkov
Rekonstrukce
vodovodu Valy
II. a oprava
části obecního
vodovodu

Kanalizační
řad 171 m

Vodovodní
řady 662 m

352.000/
70%
746.208,11/
70%

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí, uzavíranou:
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Bohatice, Bohatice 79, 470 02 Bohatice, IČ 00673340,
na projekt pod názvem „Vodovod Bohatice“, č. OLP/1634/2017,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Bozkov, Bozkov 270, 512 13 Bozkov, IČ 00275611,
na projekt pod názvem „Obnova části kanalizace v obci Bozkov“, č. OLP/1633/2017,
c) mezi Libereckým krajem a Obcí Krompach, Krompach 49, 471 57 Krompach,
IČ 00673421, na projekt pod názvem „Rekonstrukce vodovodu Valy II. a oprava části
obecního vodovodu“, č. OLP/1626/2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí k podpisu Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje.
Termín: 31. 08. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 59

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

54. (47) Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 280/17/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
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rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství 2017 v úhrnném objemu 400.000 Kč níže uvedeným
příjemcům na uvedený projekt do výše:
P.č
.

Název
žadatele /
právní statut

1 Botanická

zahrada/
příspěvková
organizace

IČ / adresa Název projektu Závazné výstupy
(sídlo)
/ účel
projektu
žadatele
00079677/
Purkyňova
630/1, 460 01
Liberec

Pořízení vozidla Užitkový vůz 1 ks

2 Geopark

01834410 /
Podpora činnosti
Ralsko o.p.s./ Kuřívody 701, Geoparku
obecně
471 24 Ralsko Ralsko
prospěšná
společnost

Počet osvětových
akcí pro veřejnost
(exkurze,
přednášky,
workshopy, dílny
ad.) – 7 ks,
Aktualizovaná
interaktivní mapa
Geoparku Ralsko
1ks,
Počet vydaných
propagačních
materiálů – 1.000
ks
Obnova turistické
infrastruktury – 1
ks

Dotace
v max.
výši Kč

Režim
podpory /
charakter
dotace

250.000 v režimu

pověření
k poskytová
ní služeb
v obecném
hospodářské
m
zájmu/inves
tiční dotace
150.000 v režimu de
minimis /
neinvestiční
dotace

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
a) mezi Libereckým krajem a Botanickou zahradou, příspěvkovou organizací, Purkyňova
630/1, 460 01 Liberec, IČ 00079677, na projekt pod názvem „Pořízení vozidla“,
č. OLP/1805/2017,
b) mezi Libereckým krajem a Geoparkem Ralsko o.p.s., Kuřívody 701, 471 24 Ralsko,
IČ 01834410, na projekt pod názvem „Podpora činnosti Geoparku Ralsko“,
č. OLP/1807/2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje,
řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova smlouvy s nadepsanými
příjemci, v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017 k podpisu.
Termín: 30. 09. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 60

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Jednání dále vedl M. Půta, hejtman.
55. (48) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 281/17/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotaci Programu 8.3 Podpora včelařství s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 8.3
k předkládání žádostí o dotaci.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 61

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

56. (53) Změna zřizovacích listin
1)
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace
2)
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
3)
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
4)
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace
5)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
6)
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace
7)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
8)
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní
9, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková
organizace
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace

Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod a navrhl společné projednávání bodů č. 53 a 54.
Diskuze
Mgr. Jaromír Dvořák, místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal tyto body a doporučil zastupitelstvu
k přijetí.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 282/17/ZK
Změna zřizovacích listin
1)
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace
2)
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
3)
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
4)
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace
5)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
6)
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace
7)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
8)
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
9)
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní
9, příspěvková organizace
10) Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
11) Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
12) Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace
13) Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
14) Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková
organizace
15) Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace
16) Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
17) Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
18) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace
19) Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
20) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
21) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace
22) Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
23) Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
24) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
25) Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace
26) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
27) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace
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28)
29)

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
30) Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovacích listin
1) Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace,
2) Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace,
3) Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
4) Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace,
5) Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace,
6) Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace,
7) Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace,
8) Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace,
9) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace,
10) Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
11) Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
12) Pedagogicko-psychologické poradny, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace,
13) Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
14) Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
15) Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily,
příspěvková organizace,
16) Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
17) Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace,
18) Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace,
19) Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
20) Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,
21) Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace,
22) Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
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23) Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace,
24) Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace,
25) Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
26) Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace,
27) Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
28) Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
29) Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
30) Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace,
ve kterých dochází k aktualizaci textu v článcích V. (nové vymezení svěřeného majetku), VI.
(pronájem svěřeného majetku, pojištění majetku, možnost odpisu pohledávek
do výše 25.000 Kč) a ke změnám v příloze č. 1 z důvodu změn v nemovitém majetku
svěřeném organizacím, a to s účinností od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací
listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

62

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

57. (54) Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice,
Komenského 103, příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 283/17/ZK
Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. výmaz školního klubu, jehož činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola,
Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017,
2. úplné znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského
103, příspěvková organizace, ve které dochází v článku III. k výmazu školního klubu
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a úpravě předmětu činnosti a k úpravě textu v článku VI. (možnost odpisu pohledávek
do výše 25.000 Kč), a to s účinností od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
a) zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací listiny
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 31. 07. 2017
b) předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změny zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

63

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

58. (55) Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství
a mládeže
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
M. Půta
 Doplnil, že by pro příští rok bylo dobré dořešit i letní dětskou univerzitu. A bylo by
vhodné, aby se do financování zapojilo i SML. Požádal náměstka o zajištění.
Petr Tulpa
 S návrhem souhlasil a uvedl, že je potřeba, aby se termíny dodržovaly přesně.
Prázdninová univerzita je z nedostatku peněz a vyučujících nyní zrušena.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 284/17/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství a mládeže
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) do výše 500.000 Kč Technické univerzitě v Liberci, IČ 46747885, se sídlem
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na akci číslo 04801926035 „Dětská univerzita
2017/2018“,
b) do výše 500.000 Kč IQLANDIA, o.p.s., IČ 25444565, se sídlem Nitranská 410/10,
460 07 Liberec III – Jeřáb, na akci číslo 04803070000 „Podpora vzdělávání
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2.

mládeže“,
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Technické
univerzitě v Liberci, Fakultě strojní, IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 467 17
Liberec 1, na projekt s názvem Studentská formule na Technické univerzitě v Liberci,

schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
1. číslo OLP/1744/2017 uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou
v Liberci,
2. číslo OLP/1928/2017 uzavírané mezi Libereckým krajem a IQLANDIA, o.p.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu,
1. zajistit informování žadatelů o dotaci o rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2017
předložení uzavíraných smluv k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2017

HLASOVÁNÍ Č.:

64

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

59. (56) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací
z Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 285/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - poskytnutí dotací z Programu
k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 165/17, kterou se upravují výdaje kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 419.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly, z toho:
a) snížení specifického ukazatele číslo akce 04804890000 – Program k naplňování
Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017 o částku 419.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 419.000 Kč, a to:
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

číslo akce 04805060000 – Filmový klub Liberec, z.s., Chrastavská 273/30, Liberec –
Dětská televize 2017, ve výši 55.000 Kč,
číslo akce 04805070000 – Semínko země, z.s., Jižní 466, Semily – Lesní ateliér
„pARTner“, ve výši 69.000 Kč,
číslo akce 04805080000 – Junák – český skaut, středisko Mustang Liberec,
U Slunečních lázní 1277/3, Liberec 14 – Podpora skautských oddílů při pobytu
ve volné přírodě, ve výši 69.000 Kč,
číslo akce 04805090000 – Spolek rodičů a přátel při ZŠ 5.května v Liberci, z. s.,
5. května 64/49, Liberec – Zdravý styl života, ve výši 52.000 Kč,
číslo akce 04805100000 – LUNARIA, z.s., Jindřichovice 12, Jindřichovice
pod Smrkem – Taneční, hudební, výtvarné a turistické aktivity mládeže
v Jindřichovicích, ve výši 69.000 Kč,
číslo akce 04805110000 - Centrum Mateřídouška, z.s., Petra Bezruče 387, Hejnice Tvoříme a pomáháme s úsměvem, ve výši 50.000 Kč,
číslo akce 04805120000 – Junák – český skaut, středisko Varta Semily, z.s.,
Vysocká 404, Semily – Letní skautský tábor, ve výši 55.000 Kč,

Pořad.
číslo

rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis,
z rozpočtu kraje v rámci Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni 2017, v celkové výši 419.000 Kč, níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:

NÁZEV
PROJEKTU:

1.

2.

3.

4.

ŽADATEL,
se sídlem:

IČ

Podíl LK
na
Smlouva
výše
celkových
č.
dotace v
způsobilýc
OLP/.…/
Kč
h výdajích
2017
projektu v
%

Termín
realizace
projektu

měrná
jednotka

hodnota

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

140

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

120

8. 3. – 30.
11. 2017

Naplňování
Koncepce
podpory mládeže
na krajské úrovni
2017.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

105

1. 9. – 30.
11. 2017

Naplňování
Koncepce
podpory mládeže
na krajské úrovni
2017.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

467

55.00
1875 27,57
0

8. 3. – 30.
11. 2017

Semínko země,
z.s., Jižní 466, 22881735
Semily

69.00
1876 47,59
0

8. 3. – 30.
11. 2017

Junák – český
skaut, středisko
Podpora
Mustang
skautských
Liberec, U 46749896
oddílů při pobytu
Slunečních
ve volné přírodě
lázní 1277/3,
Liberec
Spolek rodičů
a přátel při ZŠ
Zdravý styl
5.května v
04424972
života
Liberci, z.s. 5.
Května 64/49,
Liberec

69.00
1888
0

50

52.00
1886 74,29
0
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účel
název
parametru

Filmový klub
Liberec, z.s.,
Dětská televize
Chrastavská 65635698
2017
273/30,
Liberec
Lesní ateliér
„pARTner“

Výstupy parametrů

Naplňování
Koncepce
podpory mládeže
na krajské úrovni
2017.
Naplňování
Koncepce
podpory mládeže
na krajské úrovni
2017.
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5.

Taneční,
hudební,
výtvarné a
turistické
aktivity
mládeže v
Jindřichovicích

LUNARIA,
z.s.,
Jindřichovice
64040534
12,
Jindřichovice
pod Smrkem

Centrum
Mateřídouška,
z.s., Petra
26626357
Bezruče 387,
Hejnice
Junák – český
skaut, středisko
Letní skautský
Varta Semily, 15043771
tábor
z.s., Vysocká
404, Semily

69.00
1889 73,40
0

Tvoříme a
6. pomáháme
s úsměvem

50.00
1877 74,40
0

7.

55.00
1890 74,50
0

2.

p.č.

8. 3. – 30.
11. 2017

Naplňování
Koncepce
podpory mládeže
na krajské úrovni
2017.

Naplňování
Koncepce
11. 3. – 11.
podpory mládeže
11. 2017
na krajské úrovni
2017.
Naplňování
Koncepce
1. 4. – 30.
podpory mládeže
11. 2017
na krajské úrovni
2017.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

15

počet
účastníků

osoba

51

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

75

o neposkytnutí dotace v rámci Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni 2017 z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení
přijatých žádostí, a to:
ŽADATEL

sídlo

NÁZEV PROJEKTU

22745998

Žijeme zdravě a tvořivě v
Josefáči

1.

Zapsaný spolek
Pepikáček

2.

CMJ, z.s.

3.

SOLAND z.s.

3.

o neposkytnutí dotace v rámci Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na
krajské úrovni 2017 z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to:

p.č.

1.

2.

ŽADATEL

Dolní Maxov 208, 468 44
Josefův Důl
Roztocká 500, 514 01
Jilemnice
Sametová 730/13, 460 06
Liberec

IČ

sídlo

IČ

22909052 Kreativita v ICM Jilemnice
22756752

NÁZEV
PROJEKTU

Letní tábor Soland

důvod vyřazení

LOKACER,
sdružení pro
Josefa Jana
Požadovaná dotace není
podporu rozvoje
Fučíka 359, 512
Čisté radosti
v limitu minimální
26646838
kultury a cestovního 51 Lomnice nad
života
přípustné výše dotace.
ruchu na Lomnicku,
Popelkou
z.s.
Máchova
Termín realizace
Pionýr, z.s. 1483/35, 466
Tábory Tužín –
projektu neodpovídá
Pionýrská skupina
68974698
01 Jablonec nad
život v přírodě
Vyhlášení.
Tužíňáci
Nisou

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 04 – Transfery
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
114

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

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

Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, číslo
OLP/1875/2017, OLP/1876/2017, OLP/1877/2017, OLP/1886/2017, OLP/1888/2017,
OLP/1889/2017 a OLP/1890/2017 k podpisu Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 07. 2017

HLASOVÁNÍ Č.:

65

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

60. (57) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/17 – úprava kapitol 913 04 –
příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 –
kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Dětský domov,
Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace – oprava čističky odpadních vod
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 286/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 183/17 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové
organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje,
odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Dětský domov, Dubá-Deštná 6,
příspěvková organizace – oprava čističky odpadních vod
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 143/17, kterým se:
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, finanční rezerva na řešení
provozních potřeb v průběhu roku ve výši 900.000 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 14 – kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 900.000 Kč, číslo akce
0491821473 – Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace – oprava čističky
odpadních vod
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. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

66

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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61. (58) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 - poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů
4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového
chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora
kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 287/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program
volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže
a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky
s podpůrnými opatřeními
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 184/17, kterým se upravují výdaje kapitoly 926 04 –
Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, program číslo 4a) Oblast
podpory školství a mládež v celkové výši 3.546.394 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, z toho:
1. program č. 4.1 Program volnočasových aktivit:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 2.523.723 Kč,
2.

b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 2.570.000 Kč,
program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování:

3.

a) snížení nerozepsané rezervy o částku 250.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 343.120 Kč,
program 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže:
a)

snížení nerozepsané rezervy o částku 250.000 Kč,

b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 293.800 Kč,
4.

program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
a) snížení nerozepsané rezervy ve výši 522.671 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 339.474 Kč,

rozhoduje
a. o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis,
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši 3.546.394
Kč, z toho:
1. v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit v úhrnném objemu 2.570.000 Kč
níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:
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Pořad. číslo

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

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČ

1.

Zájmové kroužky a
tábory 2017

Mgr. Pavel Bernát

2.

Dětský letní tábor
Dolní Mísečky 2017
Tajemné prokletí Inků

Středisko volného
času Žlutá ponorka
Turnov, příspěvková
organizace

00855022

3.

Letní dětský tábor
"Safari na Blatech"

Spolek RAK

4.

ŠIŠKÁMO 2017

Základní škola T. G.
Masaryka, Hodkovice
nad Mohelkou, okres
Liberec, příspěvková
organizace

5.

Kdo si hraje, nezlobí
2017

Komunitní středisko
Kontakt Liberec, p.o.

6.

Šenovská smeč
(3.ročník)

Základní škola a
mateřská škola,
Kamenický Šenov,
nám. Míru 616,
příspěvková
organizace

49864653

7.

QUE VIVA MEXICO

VČAS, z. s.

Podíl LK
na
celkovýc
h
dotace do
způsobil
výše v Kč
ých
výdajích
projektu
v%

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

měrná
jednotka

hodno
ta par.

účastníci
příměstských a
pobytových
táborů a
osoba
zájmových
kroužků v MŠ
a ZŠ

480

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

34

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

82

21,46%

1. 1. –
31.12. 2017

20 000

12,90%

2. 1. –
31.10. 2017

46747303

45 000

16,79%

1. 2. –
31.12. 2017

72744243

32 000

45,71%

2. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

150

43,75%

2. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

80

33 000

45,83%

1. 9. –
21.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

120

44223854

47 000

18,80%

10. 1. –
30.11. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

90

Základní škola
Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72,
příspěvková
organizace

72742950

20 000

37,74%

1. 4. –
31.10. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

50

Základní škola,
Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvková
organizace

65642376

23 000

14,09%

16. 1. –
29.9. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

52

Volnočasové aktivity
pro děti z Josefova
Dolu a okolí

Základní škola a
Mateřská škola
Josefův Důl,
příspěvková
organizace

72742682

23 000

46,00%

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

60

11.

Písničkový les

Mateřská škola Dubá
- příspěvková
organizace

70695831

33 000

70,00%

1. 3. –
31.12. 2017

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

93

12.

Hrátky století zpátky

Semínko země, z.s.

22881735

47 000

44,34%

1. 1. 31.12. 2017

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

60

13.

MATES - zimní
lyžařský tábor

MATES spolek

22694404

47 000

26,11%

1. 1. –
30.4.2017

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

25

8.

9.

10.

Zkvalitnění a rozšíření
nabídky
volnočasových aktivit
žáků základní školy
Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s
Eingenherd-Schule
Kleinmachnow
(Berlín)
Letní pobytový tábor Tajemství zlatých
prstenů, aneb Nová
dobrodružství Asterixe
a Obelixe

88555828

27336751

47 000

28 000

117

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
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14.

Aktivní využití
volného času

15.

Sportovní akce ZŠ
Špičák 2017

16.

Dětský den aneb
Putování za pohádkou

17.

18.

19.

Základní škola,
Praktická škola a
Mateřská škola,
Česká Lípa,
Moskevská 679,
příspěvková
organizace
Základní škola, Česká
Lípa, 28. října 2733,
příspěvková
organizace

70982228

28 000

56%

1. 1. –
31.12. 2017

46750045

25 000

45,37%

1. 3. 31.12. 2017

Městský obvod
Liberec - Vratislavice
nad Nisou

00262978

47 000

39,17%

6. 4. –
31.12. 2017

Letní sportovně
relaxační tábor
Oldřichov v Hájích

EPIMELEIA.CZ, z.s.

04613732

42 000

29,39%

1. 7. 30.9.2017

Zlepšení podmínek
pro volnočasové
aktivity v ZŠ
Smržovka

Základní škola
Smržovka, okres
Jablonec nad Nisou příspěvková
organizace

70695385

37 000

24,67%

1. 1. 31.12. 2017

Výšinka zpívá díla
českých autorů 20.
století - koncerty
přípravných sborů

Základní škola,
Liberec, Aloisina
výšina 642,
příspěvková
organizace

65100280

47 000

69,12%

1. 1. –
30.11. 2017

20.

Oprava dopadové
hrací plochy

Základní škola a
Mateřská škola
Habartice, okres
Liberec, příspěvková
organizace

72741601

20 000

48,78%

3. 4. –
31.12. 2017

21.

Příměstské tábory
2017

Rodinný klub
Motýlek, z.s.

22836730

23 000

27,88%

1. 6. –
30.9.2017

22.

Prázdniny v Údolí

100 chutí, zapsaný
ústav

03281787

21 000

29,29%

31. 7. –
27.10. 2017

MLADÍ MODELÁŘI

Klub lodních
modelářů ADMIRAL
p.s.

23.

64669092

23 000

27,06%

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

140

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

350

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

250

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

21

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

180

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
osoba
cílové skupiny
počet
uskutečněných koncert
koncertů
počet nových
koncertních
ks
krojů

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

2
60

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

70

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

75

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

32

osoba

36

den

12

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny
doba trvání
akcí
velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

51

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

51

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

35

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

51

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

230

24.

Turnovský letní
příměstský tábor 2017

POVYK, z.s.

27024717

42 000

48,33%

15. 5. –
31.10. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

25.

Volnočaové aktivity
při ZŠ a MŠ Sloup v
Čechách

Základní škola a
Mateřská škola Sloup
v Čechách,
příspěvková
organizace

46750495

47 000

44,76%

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

26.

Letní skatutský tábor Slovensko 2017

Junák - český skaut,
přístav Ralsko
Mimoň, z.s.

62237527

47 000

24,42%

27.

Logopedický
příměstský tábor

Mgr. Helena Vacková

76320120

37 000

28,68%

28.

Obnova táborového
vybavení

Junák - svaz skautů a
skautek ČR, středisko
"JILM" Jilemnice

15045269

26 000

46,13%

118

60

Zkvalitnění
2. 7. – 15. 7. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
1. 5. –
podmínek pro
30.11. 2017 volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
1. 5. –
podmínek pro
30.11. 2017 volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
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29.

Raspenavské tvořivé
hrátky

Základní škola a
Mateřská škola
Raspenava, okres
Liberec - příspěvková
organizace

72744189

30 000

60,00%

Zkvalitnění
1. 2. – 31. 7. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

30.

Letní dětský tábor
Aldebaran - LDT, z. s.

ALDEBARAN LDT, z.s.

26552591

47 000

8,10%

1. 4. –
31.10. 2017

26,67%

Zkvalitnění
1. 7. – 30. 9. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

31,33%

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

31.

32.

Letní tábor 2017 škola čar a kouzel

Letní tábor se
Čtyřlístkem

OS PROFIT, z. s.

Snílek o.p.s.

64668592

26640007

28 000

47 000

1. 6. – 30.9.
2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

Zkvalitnění
1. 8. - 30.10. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
2. 1. – 30. 6. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
1. 3. –
podmínek pro
30.11. 2017 volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
1. 1. –
podmínek pro
31.12. 2017 volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

33.

Letní pěvecké
soustředění Benecko

Jizerka Semily z.s.

00485128

47 000

22,93%

34.

Pro šikovné ruce a
úsměv dětí

Centrum
Mateřídouška, z.s.

26626357

23 000

48,27%

35.

Jedinečnost osobností
a síla týmu (rozvojové
zážitkové programy
pro děti a mládež)

Asociace TOM ČR,
20505 Bobříci ORZ

04922484

47 000

27,65%

36.

Flotila Liberec - za
poznáním i
dobrodružstvím

Junák - český skaut,
přístav Flotila
Liberec, z.s.

46748725

28 000

28,00%

37.

Hrádecká bambulka 12.ročník

Dům dětí a mládeže
DRAK, Žitavská ul.
260, Hrádek nad
Nisou, okres Liberec,
příspěvková
organizace

70983224

20 000

66,67%

Zkvalitnění
3. 4. – 30. 6. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

38.

Letní rodinný tábor
2017

Centrum Generace,
o.p. s.

27011895

47 000

27,23%

20. 2. –
31.8. 2017

39.

Čteme, hrajeme,
sdílíme…

00854794

47 000

47,00%

1. 1. –
31.12. 2017

40.

Za poznáním

70982597

33 000

30,00%

1. 1. –
31.12. 2017

41.

Žijeme s Červeným
křížem

42.

Letní tábor Cesta
kolem světa 2017

43.

Tomíci v kraji Dakoti v akci

Základní škola
Turnov, Skálova 600,
příspěvková
organizace
Základní škola a
mateřská škola
Desná, okres
Jablonec nad Nisou,
příspěvková
organizace
Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Jablonec nad
Nisou

00426083

47 000

33,57%

1. 1. –
31.12. 2017

Junák - český skaut,
středisko Ještěd
Liberec, z.s.

46748865

37 000

25,52%

1. 4. –
30.9.2017

Asociace TOM ČR,
TOM 19197
DAKOTI

75050005

47 000

28,14%

1. 1. 31.12. 2017

119

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

počet
účastníků

osoba

200

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

120

velikost
zasažené
cílové skupiny
osoba
- děti z
Libereckého
kraje
děti z dětských
domovů a ze
zařízení pro
osoba
děti vyžadující
okamžitou
pomoc
praktikanti a
osoba
studenti

70

100

5

dobrovolníci

osoba

5

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

65

počet
účastníků

osoba

51

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

70

počet dětí

osoba

34

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

200

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

70

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

100

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

80

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

300

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

51

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

70
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44.

Asociace TOM ČR,
S tomíkama do přírody TOM 1007
CHIPPEWA

45.

Podpora dramatického
souboru Bezejména

Spolek rodičů při ZŠ
Aloisina výšina
Liberec

46.

Koncertní činnost a
soustředění dětského
pěveckého sboru
Iuventus, gaude! v
regionu, ČR i v
zahraničí

Spolek rodičů a přátel
dětí a školy při ZUŠ

04033264

47.

Volný čas s rodinou i
školou společně

Základní škola Ivana
Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574

70155771

48.

Kroužky a
volnočasové aktivity
při ZŠ Rovensko pod
Troskami

Základní škola
Rovensko pod
Troskami,
příspěvková
organizace

00856118

49.

Obnova táborového
vybavení

Junák - český skaut,
středisko Varta
Semily, z.s.

50.

Zpívání nás baví

51.

52.

Za řemesly a
ekoprogramy do
jindřichovského
skanzenu II.
Volnočasové aktivity
pro sociálně
znevýhodněné děti a
mládež v Komunitním
centru

53.

Cesta lesem pohádek
2017

54.

Zájmové kroužky při
ZŠ Okna

55.

Rozšíření Klubovny
pro mládež

56.

Volnočasový klub
VAGÓN

57.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažení
cílové skupiny

osoba

70

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

130

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

52

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

1000

47,00%

2. 1. –
22.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

100

42 000

64,62%

1. 4. –
1.12.2017

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

80

26667495

23 000

46%

1. 1. 31.12.2017

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

120

LUNARIA, z.s.

64040534

47 000

68,12%

1. 1. –
31.12. 2017

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

60

Rodina v centru, z.ú.

27004295

47 000

55,29%

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

55

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny
- účastníci

osoba

55

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

60

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

60

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

40

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

60

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

600

71193472

47 000

28,14%

1. 1. –
31.12. 2017

05743893

47 000

69,12%

1. 1. –
31.12. 2017

47 000

27,65%

1. 1. –
31.12. 2017

26 000

64,04%

47 000

15043771

ZLOM z.s.

Mateřské a dětské
centrum Maják, z.s.
Základní škola a
mateřská škola, Okna,
okres Česká Lípa,
příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže
Cvikováček,
příspěvková
organizace

26533570

23 000

28,75%

1. 1. –
31.8.2017

72742356

47 000

33,33%

1. 1. –
31.12.2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

49864661

37 000

26,43%

1. 6. –
29.12. 2017

Jednota bratrská
Hrádek nad Nisou

03965058

39 000

28,12%

1. 1. –
31.12. 2017

Všestranně zaměřené
kluby a pobytové
aktivity pro děti a
mládež

Sbor Jednoty bratrské
v Chrastavě

46745815

47 000

46,80%

1. 1. –
31.12. 2017

58.

Hurá do laboratoře

IQLANDIA, o.p.s.

25444565

47 000

62,67%

1. 5. –
31.10. 2017

59.

Zvýšení čtenářské
gramotnosti

48283011

28 000

56,00%

1. 5. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

215

60.

25let ROSTEME S
VÁMI

27,65%

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

250

Základní škola a
Mateřská škola Pod
Ralskem 572,
Mimoň, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže
"Smetanka", Nový
Bor, okres Česká
Lípa, příspěvková
organizace

46750401

47 000

120
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61.

Rekonstrukce
knihovny na
vzdělávací centrum

Obec Bozkov

00275611

47 000

43,93%

1. 1. –
31.12. 2017

62.

Tančíme srdcem mažoretky Adeline

Základní škola, Česká
Lípa, Partyzánská
1053, příspěvková
organizace

48283029

47 000

33,57%

1. 1. –
31.12. 2017

63.

Prožitkové hudebně
tvořivé workshopy "Muzikorelaxace s
pohybem"

Spolek přátel hudby
Jablonec n/N, z.s.

66111358

34 000

55,74%

1. 2. –
31.12. 2017

64.

Rybářské závody pro
děti v Hodkovicích
nad Mohelkou

Český rybářský svaz,
z.s., místní
organizace
Hodkovice nad
Mohelkou

00482544

20 000

65.

Letní tábor Soland

SOLAND z.s.

22756752

23 000

66.

Celoroční volnočasové
aktivity Fortuna in
Fortuna in natura z. s.
natura z.s.

67.

Celoroční podpora
skautského střediska v
pravidelné činnosti a
pořádání letního
tábora

68.

Správná pětka

Junák - český skaut,
středisko Mustang
Liberec, z.s.

69.

Volnočasové aktivity
2017

70

Vlastivědná
vědomostní hra

Vlastivědný spolek
Českolipska

Pořad.
číslo

2.

1.

46749896

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

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

01253301

75122294

28 000

47 000

45 000

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.
Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

75

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

100

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

120

43,48%

Zkvalitnění
1. 5. – 30. 6. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

55

46,56%

Zkvalitnění
1. 2. – 30. 9. podmínek pro
2017
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

45

50,91%

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

pořádání akcí
sportovních a
kulturních

doba
trvání
300
akcí hod
účastníci
500
- osoba

29,18%

1. 1. –
31.12. 2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

63,83%

1. 4. –
31.12.2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

70

velikost
zasažené
osoba
cílové skupiny
(děti a mládež)
velikost
zasažené
cílové skupiny osoba
(rodiče,
doprovody)

1500

400

počet akcí

akce

10

72743964

26.000

70%

1. 3. –
31.12.2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

140

41325435

33.000

48,53%

5.6. –
15.12.2017

Zkvalitnění
podmínek pro
volnočasové aktivity
dětí a mládeže

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

100

v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování v úhrnném objemu
343.120 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

NÁZEV
PROJEKTU:

Prevence v Desné

ŽADATEL:

Základní škola a
mateřská škola
Desná, okres
Jablonec nad Nisou,
příspěvková
organizace

IČ

70982597

dotace do
výše v Kč

40.000

Podíl LK
na
celkových
způsobilýc
h výdajích
projektu v
%

Termín
realizace

29,99

1.1.31.12.2017

121

Výstupy parametrů
účel
název par.

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

účastník
projektu

měrná
hodnot
jednotk
a par.
a

osoba

150
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2.

Společně proti
šikaně a netoleranci
ve školním roce
2017/18

Základní škola
Smržovka, okres
Jablonec nad Nisoupříspěvková
organizace

70695385

45.000

3.

Poznejme se
navzájem 2017

Euroškola Česká
Lípa střední odborná
škola s.r.o.

25022342

23.220

Bezpečné klima ve
třídách

Základní škola
Lidická, Hrádek nad
Nisou, Školní ul.
325, okres Liberec,
příspěvková
organizace

4.

5.

6.

7.

8.

Aktivity prevence
rizikového chování
na ZŠ TGM

Základní škola T. G.
Masaryka Lomnice
nad Popelkou,
příspěvková
organizace

Základní škola
Komplexní program
Český Dub, okres
specifické primární
Liberec, příspěvková
prevence 2017
organizace
Základní škola
Rovensko pod
Společně a v
Troskami,
bezpečí
příspěvková
organizace
Prevence na ZŠ
Špičák 2017

Základní škola,
Česká Lípa, 28. října
2733, příspěvková
organizace

70983003

00854751

15.000

15.000

18,99

1.1.31.12.2017

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

240

30,00

1.8.31.10.2017

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

40

50,00

2.1.31.12.2017

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

180

42,86

1.1.30.11.2017

Specifická primární
prevence rizikového
chování. Projekt
podporuje aktivity, které
žákům ukazují správné
hodnoty, smysluplné
trávení volného času,
podporují právní
vědomí. Umožní
realizovat harmonizační
a adaptační programy
tříd. Je určen všem
žákům.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

570

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

240

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

120

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
osoba
cílové
skupiny
přednášky pro předná
žáky
ška

70695261

15.000

44,78

1.9.31.12.2017

00856118

15.000

50,00

3.1.31.12.2017

46750045

15.000

50,00

1.5.30.11.2017

9.

Prevence šikany v
kolektivu

Základní škola a
Mateřská škola
Josefův Důl, okres
Jablonec nad Nisou,
příspěvková
organizace

72742682

20.000

40,00

1.6.31.10.2017

10.

Lepší dříve, než-li
později aneb
program primární
prevence na ZŠ
Lesní

Základní škola,
Liberec, Lesní
575/12, příspěvková
organizace

46744924

20.000

50,00

1.4.31.12.2017

11.

Základní škola Velké
Společně k toleranci Hamry, Školní 541 72743476
a spolupráci 2017
příspěvková
organizace

69,77

1.1.31.12.2017

15.000

122

Účelem je podpora
specifické primární
prevence rizikového
chování u dětí ZŠ a MŠ
Josefův Důl. V rámci
projektu bude
podpořeno budování
zdravého klimatu mezi
dětmi ve škole i mimo ni
formou preventivní
pobytové akce ve
vybrané lokalitě.
Účelem projektu je
Specifická primární
prevence rizikového
chování žáků školy. Z
minulosti se osvědčilo
zapojit do systému
prevence soc. pat. jevů
vnější instituce a
nestátní sektor. Rádi
bychom zavedli stabilní
pilíř vnější realizátorů.
Specifická primární
prevence rizikového
chování.

520
19

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

70

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

250

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

260
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12.

13.

14.

15.

16.

Specifická primární
prevence rizikového
chování. Cílovou
skupinou jsou děti od 3.
do 9. třídy. Lektorka
seznámí žáky s tím, jak
se vyrovnat s fyzickými
a psychickými změnami
v dospívání a příp.
negativními jevy
(anorexie apod.).

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

450

Umění dospět aneb
krůček po krůčku k
dospělosti

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

49864611

15.000

68,18

1.9.30.11.2017

Dokážu to

Základní škola,
Praktická škola a
Mateřská škola,
Česká Lípa,
Moskevská 679,
příspěvková
organizace

70982228

15.000

68,18

1.1.31.12.2017

Specifická primární
prevence

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

100

1.1.31.12.2017

Specifická primární
prevence rizikového
chování - naplnění
preventivního programu
školy v návaznosti na
spolupráci s o.p.s.
Maják, poskytující
certifikované programy
v oblasti primární
prevence. Větší využití
NZDM Zapes žáky
školy ve volném čase.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

200

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny
ověřený
výukový
materiál

osoba

80

projekt

1

osoba

612

Primární prevence
rizikového chování

Základní škola,
Liberec, Sokolovská
328, příspěvková
organizace

Cizinci mezi námi

Základní škola,
Liberec, Aloisina
výšina 642,
příspěvková
organizace

Program prevence
rizikového chování

Pořad.
číslo

3.

68974639

65100280

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE
46746145
NAD NISOU,
příspěvková
organizace

18.900

24.000

32.000

70,00

68,57

68,38

1.1.30.6.2017

2.1.31.12.2017

Specifická primární
prevence rizikového
chování.

velikost
zasažené
cílové
skupiny

v programu č. 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže v úhrnném objemu
293.800 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

1.

Logická olympiáda
2017 - Liberecký
kraj

2.

Základní škola
Matematický Dubák Český Dub, okres
2017
Liberec, příspěvková
organizace

Mensa České
republiky

IČ

dotace do
výše v Kč

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v
%

Výstupy parametrů
Termín
realizace

název par.

45248591

30.000

60,00

1.8.31.12.2017

70695261

28.000

70,00

1.6.31.12.2017

123

účel

Realizace krajského kola
Logické olympiády pro
žáky základních a
středních škol
Libereckého kraje a
zabezpečení účasti
postupujících v
celostátním finále.
Realizace vědomostní
soutěže pro žáky
základních škol, a tak
zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží

měrná
hodnot
jednotk
a par.
a

soutěžící z
Libereckého
osoba
kraje v
krajském kole

150

velikost
zasažené
cílové
skupiny

51

osoba
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3.

TALENT - MÁŠ
JEJ I TY!

Středisko volného
času Sluníčko
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

4.

Zlepšení podmínek
pro práci s
nadanými dětmi v
SVČ Mozaika

Středisko volného
času Mozaika
Železný Brod,
příspěvková
organizace

75125439

5.

Zlatá pětka
mikroregionu
Hrádecko Chrastavsko 2017

Město Hrádek nad
Nisou

00262854

Luxus vody z
kohoutku

Základní škola,
Liberec, Aloisina
výšina 642,
příspěvková
organizace

6.

7.

8.

9.

00854859

65100280

60,32

1.5.31.12.2017

30.000

44,56

1.1.31.12.2017

23.000

68,66

3.4.31.7.2017

22.800

29.000

48,92

1.9.30.11.2017

Soutěže finanční a
matematické
gramotnosti

Základní škola a
Mateřská škola
Josefův Důl, okres
Jablonec nad Nisou,
příspěvková
organizace

72742682

15.000

50,00

1.1.31.12.2017

Mladí přírodovědci

Základní škola a
mateřská škola
Desná, okres
Jablonec nad Nisou,
příspěvková
organizace

70982597

20.000

50,00

1.4.31.10.2017

Nově s robotikou

Vzdělávací centrum
Turnov, o.p.s.

10.

Olympiády na
Tyršovce

11.

LEGO 2017

12.

Podpora technicky
zaměřených
volnočasových
aktivit v roce 2017

Pořad.
číslo

4.

Základní škola Dr.
Miroslava Tyrše,
Česká Lípa,
Mánesova 1526,
příspěvková
organizace
Základní škola T. G.
Masaryka,
Hodkovice nad
Mohelkou, okres
Liberec, příspěvková
organizace
DOCTRINA základní škola a
mateřská škola, s.r.o.

26004674

30.000

67,11

1.9.31.12.2017

49864611

10.000

66,67

1.1.31.10.2017

72744243

26.000

47,27

2.1.31.12.2017

60,00

1.1.31.12.2017

28695020

30.000

Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží, osvětová
činnost v oblasti vědy a
techniky, navázání další
spolupráce vedoucích
technických kroužků a
klubů v Libereckém
kraji.
Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží v technických
a vědomostních
kroužcích SVČ Mozaika
Železný Brod
Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží
Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží. Podpora
3denního výjezdového
projektu zaměřeného na
vzdělávání v přírodních
vědách, zakončeného
vědomostní soutěží.
Realizace šesti
vědomostních soutěží
pro žáky základních škol
zaměřené na finanční a
matematickou
gramotnost dětí I. a II.
stupně základních škol.

Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží
Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží.
Realizace projektu
"Olympiády na
Tyršovce" jako nástroj
práce s nadanými dětmi
a mládeží

Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží
Zlepšení podmínek pro
práci s nadanými dětmi
a mládeží

velikost
zasažené
skupiny

osoba

210

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

osoba

70

osoba

40

den

3

počet lektorů

lektor

4

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

55

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

60

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

26

velikost
cílové
skupiny

osoba

80

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

35

velikost
zasažené
cílové
skupiny

osoba

45

velikost
zasažené
cílové
skupiny
velikost
zasažené
cílové
skupiny
počet dní
semináře

v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
v úhrnném objemu 339.474 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

NÁZEV
PROJEKTU:

ŽADATEL:

IČ

dotace do
výše v Kč

Podíl LK na
celkových
způsobilých
výdajích
projektu v
%

124

Výstupy parametrů
Termín
realizace

účel
název par.

měrná
hodnot
jednotk
a par.
a
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Všeobecný rozvoj
žáků s podpůrnými
opatřeními

Kompenzační
pomůcky

Šance pro všechny

Kompenzační
pomůcky pro žáky s
podpůrnými
opatřeními na ZŠ
Špičák Česká Lípa

Kompenzační
pomůcky a
podpůrná opatření
na ZŠ Lesní

Porozumění

Základní škola,
Liberec, Orlí 140/7,
příspěvková
organizace

Mateřská škola
speciální Jablonec
nad Nisou,
Palackého 37,
příspěvková
organizace
Základní škola,
Liberec, Aloisina
výšina 642,
příspěvková
organizace

Základní škola,
Česká Lípa, 28. října
2733, příspěvková
organizace

Základní škola,
Liberec, Lesní
575/12, příspěvková
organizace

Základní škola a
Mateřská škola,
Raspenava, okres
Liberec příspěvková
organizace

72742038

72743433

65100280

46750045

46744924

72744189

24.500

22.500

90.000

19.200

25.000

46.200

70,00

70,00

69,23

59,63

50,00

70,00
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1.9.201731.8.2018

4.9.201731.8.2018

1.9.201731.8.2018

1.9.201731.8.2018

4.9.201731.8.2018

1.9.201731.8.2018

velikost
zasažené
cílové skupiny
nákup
didaktických
pomůcek
miniluk –
cvičná deska
nákup
didaktických
pomůcek
miniluk – sešit
nákup
stavebnic pro
rozvoj
motoriky
rukou
nákup
didaktických
pomůcek
LOGICO –
rámeček
nákup
didaktických
pomůcek
LOGICO –
hrací karty
velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

51

kus

21

kus

21

kus

10

kus

21

kus

25

osoba

42

tablet

kus

3

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

109

osoba

23

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

počet
podpořených
dětí, žáků a
studentů
hra na
koordinaci
interaktivní
výuka čtení
čtenářské
karty
počítací
tyčinky
násobilka

kus

2

kus

1

kus

5

kus

10

kus

10

velikost
zasažené
cílové skupiny

osoba

20

nákup zařízení
Ipad

kus

3

osoba

2

osoba

2

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

Účelem projektu je
Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními. Mezi žáky
školy je
diagnostikována
skupina s ADHD,
poruchami pozornosti,
hypoaktivitou atd.
Nákupem Ipadů
chceme žáky motivovat
k činnosti i jinou
formou práce.
Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

iPad
s příslušenství
m (1 ks)
Montessori set
k výuce
matematiky
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7.

8.

9.

10.

11.

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními

Kompenzační
pomůcky do ZŠ
Josefův Důl
2017/2018

Kompenzační
pomůcky pro žáky s
podpůrnými
opatřeními

Bludiště na pružině

b.

Základní škola a
Mateřská škola
Mříčná, příspěvková
organizace

Základní škola
Košťálov,
příspěvková
organizace

Základní škola a
Mateřská škola
Josefův Důl, okres
Jablonec nad Nisou,
příspěvková
organizace

70698112

70156565

72742682

Základní škola a
mateřská škola
Višňová, okres
72743522
Liberec, příspěvková
organizace

Mateřská škola
Doksy Libušina 83870698554
příspěvková
organizace

28.000

28.000

20.000

22.400

13.674

70,00

70,00

66,67

69,14

70,00

1.9.201731.8.2018

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

iPad
s příslušenství
m (1 ks)
iPad
s příslušenství
m (1 ks)
velikost
zasažené
cílové skupiny
relaxační
pomůcky (pro
autistickou
dívku)
reedukační
pomůcky
software –
výukové a
reedukační
programy
velikost
zasažené
cílové skupiny
výukové
programy
reedukační
pomůcky

1.9.201731.8.2018

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

1.9.201731.12.2018

Účelem projektu je
podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými opatřeními
v ZŠ Josefův Důl.
Cílem projektu je
doplnit stávající sbírku
kompenzačních
pomůcek, které
používají žáci s
podpůrnými opatřeními
a byly podpořeny LK v
roce 2016.

velikost
zasažené
cílové skupiny

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními.

velikost
zasažené
cílové skupiny
učební systém
Logico
Piccolo rámečky
učební systém
Logico
Piccolo –
soubor karet
PC výukové
programy multilicence

1.9.201731.12.2018

1.9.201731.8.2018

Podpora
kompenzačních
pomůcek pro žáky s
podpůrnými
opatřeními. V letních
měsících se převážná
část výchovného
velikost
procesu přesouvá na
zasažené
školní zahradu.
cílové skupiny
Nákupem nové pom. na
zahradu budou
rozšířena podpůrná
opatření, které škola
integrovaným dětem
nabízí.

osoba

2

osoba

2

osoba

5

kus

3

kus

6

kus

4

osoba

12

kus

4

kus

12

osoba

5

osoba

kus

20

kus

30

kus

3

osoba

1

o neposkytnutí dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení
126

6
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potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v programu č. 4.1 Program
volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
ŽADATEL

sídlo

IČ

NÁZEV PROJEKTU

Rodinné centrum Andílek, z.s.

Jirchářská 47, 468 22 Železný
Brod

4885031

Taneční studio Angel

Základní organizace ČSOP Vikýř
35/05

Budovatelů 10, 466 01
Jablonec nad Nisou

72744804

Zkvalitnění činnosti oddílu MOP
Netopýři

ŠEŠULE, z.s.

Strmá 2, 471 27 Stráž pod
Ralskem

22725083

Údržba volnočasového klubu

Pionýr z.s. - Pionýrská skupina
Výři

Náměstí 5. května 37, 471 27
Stráž pod Ralskem

68983590

Údržba klubovny

Sdružení pro táborovou základnu
Černousy, z.s.

Černousy 72, 463 73 Černousy

70977003

Obnova vybavení táborové základny

Junák - český skaut, středisko
Jablonec nad Nisou, z.s.

Nebeská 5226/7, 466 05
Jablonec nad Nisou 5

60252880

Obnova táborového vybavení

Centrum Potůček, z.s.

Malodoubská 239, 463 12
Liberec

22895647

Zapsaný spolek Pepikáček

Dolní Maxov 208, 468 44
Josefův Důl

22745998

YMCA Liberec

Studentská 1292/4, 460 01
Liberec

26546523

Základní škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Jižní 1903,
příspěvková organizace

Jižní 1903, 470 01 Česká Lípa

48283088

Město Velké Hamry

Velké Hamry 362, 46845 Velké
00262595
Hamry

Volnočasové aktivity pro děti ze
sociálně vyloučených rodin ve Velkých
Hamrech

Obec Plavy

Plavy 186, 468 46 Plavy

Nákup nářadí do tělocvičny

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

Oblačná 450, 460 05 Liberec

26636328

Volný čas s D.R.A.K.em

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

Mánesova 1526, 470 01 Česká
Lípa

49864611

Podpora pohybových aktivit dětí

Základní škola a Mateřská škola
Horní Libchava, okres Česká Lípa
- příspěvková organizace

Horní Libchava 196, 471 11
Horní Libchava

70981515

Aktivity při ZŠ a MŠ Horní Libchava

Základní škola, Liberec, Česká
354, příspěvková organizace

Česká 354, 463 12 Liberec 25

64040364

Program 4.1 Program volnočasových
aktivit

Sdružení rodičů, studentů a přátel
školy při Gymnáziu F. X. Šaldy v
Liberci, z. s.

Partyzánská 530/3, 460 01
Liberec

46749012

Debatování mládeže

Podkrkonošská společnost přátel
dětí zdravotně postižených
Semily, z.s.

Nádražní 213, 513 01 Semily

49294555

DEVATERO POHÁDEK S
PODKRKONOŠSKOU

Obec Čistá u Horek

Čistá u Horek 152, 512 35
Čistá u Horek

262510

275662
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Tradiční příměstský tábor pro děti
předškolního věku
Putování se živly, přívesnický tábor
2017
Celoroční kroužky elektroniky a
modelářství
Vaříme s radostí

Angličtina v přírodě - příměstský tábor
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Obec Kunratice

Kunratice čp. 158, 464 01
Kunratice

46744967

Astronomický kroužek - doplnění
vybavení

CMJ z.s.

Roztocká 500, 514 01
Jilemnice

22909052

Realizace příměstských táborů 2017

Romany art workshop z.s.

Sportovní 553, 468 41 Tanvald

5219744

Romský Theater

Mateřská škola Myšičky spol. s r.
o.

Ruprechtická 440, 460 01
Liberec

03696863

Turistický kroužek Toulala se myšata

Základní škola Vysoké nad
Jizerou, příspěvková organizace

nám. Dr. K. Kramáře 124, 512
11 Vysoké nad Jizerou

72743646

Elektrotechnický kroužek

46745751

Technika nás baví

Základní škola praktická a
Základní škola speciální, Frýdlant, Husova 784, 464 01 Frýdlant
okres Liberec
Šachy v pohybu s. r. o.

Vysoká 1319, 464 01 Frýdlant

4728769

Učíme se šachovým dovednostem

Základní škola Horní Police,
okres Česká Lípa, příspěvková
organizace

9. května 2, 471 06 Horní
Police

70695962

Nenuď se, cvič s námi!

Základní škola a mateřská škola
Tomáše Ježka Ralsko - Kuřívody,
příspěvková organizace

Ralsko - Kuřívody 700, 471 22
Ralsko

72742607

Časostrojem do historie

Centrum pro vzdělávání a kulturu,
příspěvková organizace

Mistrovice 91, 471 13 Nový
Oldřichov

4763564

Letní pohádkování 2017

Základní škola a mateřská škola
Nová Ves nad Nisou, příspěvková
organizace

Nová Ves nad Nisou č.264, 468
72742518
27 Nová Ves nad Nisou

c.

Lego - robotika pro nejmenší

o neposkytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení
žádosti pro administrativní nesoulad, a to:
1. v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům
na projekt/aktivitu:
ŽADATEL

sídlo

IČ

NÁZEV
PROJEKTU

důvod vyřazení

Rodinné centrum Klubíčko,
z.s.

Kokoníská 209, 468 02
Rychnov u Jablonce nad
Nisou

04307267

Aktivně s Klubíčkem

Žádost neobsahuje povinnou
přílohu.

Základní škola a Mateřská
škola Klíč s.r.o.

Klášterní 2490, 470 01
Česká Lípa

25013564

Sobotní tvořivé dílničky
na Klíči

Požadovaná dotace není v
limitu minimální přípustné
výše.

I.O. - Inteligentní odpoledne,
o.s.

Višňová 173, 464 01
Višňová

22661948

Pohádkový les

Požadovaná dotace není v
limitu minimální přípustné
výše.

Město Ralsko

Kuřívody 701, 471 24
Ralsko

0831514

Příměstský tábor v
Ralsku 2017

Požadovaná dotace není v
limitu maximální/minimální
přípustné výše dotace.

Základní škola a Mateřská
škola Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace

Mírová 81, 471 24
Mimoň

48282545

Letní tábor - zajímavé
prázdniny

Nesouladu s Vyhlášením
(závazný parametr)
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Nesoulad s Vyhlášením
(účel projektu) a požadovaná
dotace není v limitu
minimální přípustné výše
dotace.

Pomoc v nouzi Liberecko

Bílý Kostel nad Nisou
231, 463 31 Bílý Kostel
nad Nisou

03537269

Zábavné odpoledne pro
děti a dorost za sociálně
slabých rodin

Klub přátel a sponzorů Domu
dětí a mládeže, z.s.

Poděbradova 665, 512 51
49294351
Lomnice n.P.

Informační centrum pro
mládež Lomnice nad
Popelkou 2017

Žádost nebyla podána v
termínu výzvy.

Základní škola Velké Hamry,
Školní 541 - příspěvková
organizace

Školní 541, 46845 Velké
Hamry

72743476

Podpora výtvarných
kroužků při ZŠ Velké
Hamry

Požadovaná dotace není v
limitu maximální/minimální
přípustné výše dotace.

První volnočasový Ekopark
Liberec, z. ú.

Venušina 897/5, 460 01
Liberec

05461642

Volný čas offline v
EKOParku není nuda

Žádost není úplná (chybí
odůvodnění žádosti)

Základní škola Liberec, Lesní
575/12, příspěvková
organizace

Lesní 575/12, 460 01
Liberec 1

46744924

Volný čas aktivně?

Žádost neobsahuje povinnou
přílohu.

Pionýr, z.s. - Pionýrská
skupina Tužíňáci

Máchova 1483/35, 466
01 Jablonec nad Nisou

68974698

Vybavení táborové
základny - pořízení
jídelních stolů a lavic

Nesoulad s Vyhlášením.

03460533

KALE JAKHA

Nesoulad s Vyhlášením
(závazný parametr)

Lumen vitae, z.s.
LAMPA, z.s.

Junák - český skaut, středisko
Klíč Nový Bor, z.s.

Děčínská 92, Dolní
Libchava, 470 01 Česká
Lípa
Husova 89, 471 21
Mimoň

Smetanova 523, 473 01
Nový Bor

Školní náměstí 1000,
Základní škola T.G.Masaryka,
512 51 Lomnice nad
Lomnice nad Popelkou
Popelkou

22889159

62237128

00854751

Across the street (čtvrtý
ročník)
Zlepšení materiálového
vybavení skautských
oddílů Střediska Klíč
Nový Bor, movitým
vybavením skautské
klubovny v Zákupech

Nesoulad s Vyhlášením
(závazný parametr)

Žádost neobsahuje povinnou
přílohu.

Ve volném čase
sportujeme

Požadovaná dotace není v
limitu maximální/minimální
přípustné výše dotace.

Tadeášek pomáhá z.s.

Dolní Maxov 221, 468 44
05688531
Josefův Důl

Neboj se toho

Žádost nebyla podána v
termínu výzvy.

Mateřská škola Doksy
Pražská 836 - příspěvková
organizace

Pražská 836, 472 01
Doksy

70695369

Karneval pro děti

Požadovaná dotace není v
limitu maximální/minimální
přípustné výše dotace.

Lázeňská 406, 463 62
Hejnice

70695911

Podpora volnočasových
aktivit pro žáky - kdo si
hraje, nezlobí…

Nesoulad s Vyhlášením účel projektu.

Palackého 2482, 466 01
Jablonec n.N.

72743433

Požadovaná dotace není v
Přemýšlej a táhni figurou limitu minimální přípustné
výše.

Kaplického 384, 460 01
Liberec

72743379

Potkali se v Kaplického

Nesoulad s Vyhlášením
(závazný parametr)

Roztocká 500, 514 01
Jilemnce

45599696

Výtvarné a rukodělné
dílny pro děti a mládež

Název subjektu neodpovídá
názvu dle veřejného
rejstříku.

Komenského 1037, 512
51 Lomnice nad
Popelkou

00854859

Dobrodružné prázdniny

Nesoulad s Vyhlášením.

Jiráskovo nábřeží 366,
468 22 Železný Brod

75125439

Vybavení venkovní
učebny

Nesoulad s Vyhlášením
(účel projektu) a žádost
obsahuje investiční náklady.

Skálova 540, 511 01
Turnov

70155097

Náruč dětem

Žádost nebyla podána v
termínu výzvy.

Základní škola a Mateřská
škola, Hejnice, okres Liberec,
příspěvková organizace
Mateřská škola speciální
Jablonec nad Nisou,
Palackého 37, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec,
Kaplického 384, příspěvková
organizace
Oblastní charita Jilemnice
Středisko volného času
"Sluníčko" Lomnice nad
Popelkou, okres Semily
Dům dětí a mládeže Mozaika,
Železný Brod, Jiráskovo
nábřeží 366, příspěvková
organizace
Centrum pro rodinu Náruč,
z.s.
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2.

v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování níže uvedeným
žadatelům na projekt/aktivitu:

ŽADATEL

sídlo

NÁZEV
PROJEKTU

IČ

důvod vyřazení

Základní škola a Mateřská
škola Klíč s.r.o.

Klášterní 2490, 470 01
Česká Lípa

25013564

Klíč k selektivní
primární prevenci 2017

požadovaná dotace není v
limitu minimální přípustné
výše dotace

Základní škola a Mateřská
škola, Hejnice, okres Liberec,
příspěvková organizace

Lázeňská 406, 463 62
Hejnice

70695911

Třídní klima - podpora
pozitivního klimatu
třídního kolektivu

účel projektu neodpovídá
vyhlášené výzvě

3.

v programu č. 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže níže uvedeným
žadatelům na projekt/aktivitu:

ŽADATEL

sídlo

NÁZEV
PROJEKTU

IČ

důvod vyřazení
žádost v tištěné podobě
nebyla doručena ve lhůtě pro
podání žádostí

Student Cyber Games, z.s.

Křenová 89/19, 602 00
Brno

26678586

pIšQworky 2017

Centrum AMAVET Lomnice
nad Popelkou

Komenského 1037, 512
51 Lomnice nad
Popelkou

69863211

Získávání zájmu dětí a
žádost v tištěné podobě
mládeže o technické
nebyla doručena ve lhůtě pro
obory v Libereckém kraji podání žádostí

schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Školství a mládež, 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních
pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními“, pro potřeby resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež,
uzavíraných s jednotlivými příjemci, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanost.
Termín: 30. 09. 2017

HLASOVÁNÍ Č.:

67

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

62. (59) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací
z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací 2017
Předkladatel: Petr Tulpa
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Představil projednávaný bod.

Diskuze
Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 59 – 63 s doporučujícím závěrem.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 288/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu
Podpora malých sportovních organizací 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 936.410 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova o 936.410 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 936.410 Kč, z toho:

pč číslo akce
1

Bike & Ski Racing Team
4805180000 z.s.

Daliborova
05326346 130/7

2

4805190000 Mezinárodní chodec z.s.

70895406 Hálkova 836

3

Tělocvičná jednota Sokol
4805200000 Radimovice

Radimovice
44225725 27

4

5

4805210000 Spolek pro mladé talenty

4805220000 JK Sever Liberec z.s.

6

4805230000 Tchoukball Lomnice z.s.

7

Tělovýchovná jednota
4805240000 Seba Klášter, z.s.

8

9

10

480525000 TJ Kryštofovo Údolí, z.s.

4805260000 Vrtule Frýdlant, z. s.

4805270000 Jezdecký klub Elite, z.s.

ve výši
Kč

s názvem

Smetanova
03099024 1281

75045885 Puškinova 19

Poděbradova
04324544 665

Liberec IXJanův Důl

Nový Bor
Sychrov

Lomnice nad
Popelkou

Liberec

Lomnice nad
Popelkou

43256783 Tovární 1356

Smržovka

Kryštofovo
46747656 Údolí 166

Kryštofovo
Údolí

03383938 Lesní 1288

Frýdlant v
Čechách

22756931 Vitanovice 4

131

Pěnčín

46007

Činnost Bike & Ski Racing
Team z.s.

15 710

47301

Pravidelná účast na
pochodech ligy IML a
akcích IVV

30 737

46344

Pravidelná celoroční
sportovní činnost 2017

15 000

51251

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná ve Spolku
talentované mládeže

10 928

46010

Celoroční pravidelná
sportovní činnost v JK Sever
Liberec z.s.

32 103

51251

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná ve spolku
Tchoukball Lomnice z.s.

27 322

46851

Pravidelná celoroční
sportovní činnost v TJ Seba
Klášter

28 688

46001

Činnost související s
provozem TJ Kryštofovo
Údolí a údržbou sportoviště

7 513

46401

Podpora volejbalového
oddílu ve Frýdlantě v
Čechách

27 322

46345

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná vJezdeckém
klubu Elite, z.s.

32 786
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11

ČSS, z.s.- sportovně
střelecký klub
4805280000 Ruprechtice - Liberec

Kropáčkova
46747249 351/3

Liberec 14Ruprechtice

46014

Činnost ČSS, z.s.- sportovně
střeleckého klubu
Ruprechtice - Liberec

12 295

47106

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná v TJ Sokol,
Horní Police, z.s.

19 808

47001

Pravidelná celoroční
sportovní činnost v SK
Kanoistika Česká Lípa, z.s.

28 005

12

TJ SOKOL, Horní
4805290000 Police, z.s.

Na Vyhlídce
46750622 204

13

SK Kanoistika Česká
4805300000 Lípa, z. s.

Na Nivách
02196972 897/40

14

4805310000 LUTRA, z. s.

Stráž pod
22734759 Pod Kaplí 494 Ralskem

47127

Zlepšení podmínek
sportovního klubu

14 344

15

Tělocvičná jednota
4805320000 SOKOL Kobyly

44224184 Havlovice 40

46345

Činnost v Sokole Kobyly

25 956

16

Klub biatlonu Manušice,
4805330000 p.s.

Kamenický
62237462 Švermova 739 Šenov

47114

Pravidelná celoroční
sportovní činnost Klubu
Biatlonu Manušice, p.s.

18 442

17

4805340000 TJ Start Liberec z.s.

Masarykova
46744118 699/9

Liberec 1

46001

Pravidelná celoroční
sportovní činnost v TJ Start
Liberec z.s.

27 322

18

Naděje Libereckého kraje
4805350000 v alpském lyžování,z.s.

22605169 Horákova 678

Semily

51301

Podpora mladých lyžařů

19

TTC Hrádek nad Nisou
4805360000 z.s.

Legionářská
04756703 269

Hrádek nad
Nisou

46334

Pravidelná celoroční
sportovní činnost TTC
Hrádek nad Nisou z.s.

20 000

20

Šachový klub Frýdlant,
4805370000 z.s.

Na Stráni
22889027 1315

Frýdlant

46401

Hrajeme šachy ve Frýdlantě

19 808

46001

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná v Jezdeckém
klubu Liberec, z.s.

30 054

46311

Pravidelná činnost
cyklistického oddílu

30 737

14 000

Horní Police

Česká Lípa

Kobyly

21

Jezdecký klub Liberec,
4805380000 z.s.

V Zátočině
46744533 28/15

22

KCL KOOPERATIVA 4805390000 SVIJANY

46747095 Tanvaldská 40 Liberec 30

23

Tělovýchovná jednota
4805400000 SOKOL Mukařov

64669041 Mukařov 76

Malá Skála

46822

Sportovní činnost
Tělovýchovné jednota
SOKOL Mukařov

24

TJ KUŽELKY Česká
4805410000 Lípa, z.s.

Partyzánská
46750525 3158

Česká Lípa

47001

Údržba a provoz kuželny

32 786

25

4805420000 spolek Motoklub Loukov

04854128 Loukov 59

Háje nad Jizerou 51301

Činnost spolku Motoklub
Loukov

32 103

26

Klub českých turistů
4805430000 odbor Semily

49294971 3. května 327

Semily

Oprava obložení a zateplení
turistického objektu

33 469

27

Tělocvičná jednota Sokol
4805440000 Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice
64669874 172
Zlatá Olešnice

46847

28

Beachvolejbalový klub
Lomnice nad Popelkou,
4805450000 z.s.

Poděbradova
22750827 465

51251

Celoroční pravidelná
sportovní činnost TJ Sokol
Zlatá Olešnice
Pravidelná celoroční
sportovní činnost v
Beachvolejbalovém klubu
Lomnice

29

Klub kanoistiky Železný
4805460000 Brod z. s.

náměstí 3.
64669114 května 1

46822

Činnost Klubu kanoistiky
Železný Brod z. s.

20 491

4805470000 IHC LOMNICE, z.s.

Lomnice nad
Popelkou
02848953 1535

51251

Pravidelná celoroční
sportovní činnost IHC
LOMNICE, z.s

31 420

46014

Pravidelná celoroční
sportovní činnost v ČSS, z.s.
- sportovně střelecký klub
Liberec

27 322

46001

Pravidelná celoroční
sportovní činnost v Beach
clubu Harcov - Liberec, z.s.

18 442

30

31

ČSS, z.s. - sportovně
4805480000 střelecký klub Liberec

32

Beach club Harcov 4805490000 Liberec, z.s.

Liberec XI Růžodol I

9 562

Lomnice nad
Popelkou
Železný Brod
Lomnice nad
Popelkou

Krakonošova
03780171 330

Liberec XIVRuprechtice

04282680 Polní 633

Liberec XIIStaré Pavlovice

132

51301

33 469

30 054
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33

34
35

4805500000 SHOBU Academy z.s.

4805510000 TJ Jiskra Machnín, z.s.
4805520000 Motosport Bozkov z.s.

05390451 Ruská 1311/4

Česká Lípa

46746773 Jitřní 145

Liberec XXXIII
- Machnín

26591294 Bozkov 259

Bozkov

47001

Podpora reprezentantů s
potenciálem uspět v
olympijském karate

46001

Rekonstrukce sociálního
zázemí k podpoře celoroční
sportovní činnosti

25 273

51213

Pravidelná činnosti
Motosportu Bozkov

19 125

46822

Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná v Tělocvičné
jednotě Sokol Radčice

32 786
15 000

36

Tělocvičná jednota Sokol
4805530000 Radčice

60253291 č. p. 80

37

Tělocvičná jednota Sokol
4805540000 Vlastibořice

Vlastibořice
46749624 23

Sychrov

46344

Pravidelná celoroční
sportovní činnost 2017

38

4805550000 JK Voltiž Lordi, z.s.

Hluboká
04095758 3977/3

Jablonec nad
Nisou

46604

Ustájení koně pro rok 2017

39

Tělocvičná jednota Sokol
4805560000 Loučky

70698104 Loučky 92

Turnov

51101

Pravidelná celoroční
sportovní činnost 2017

Radčice

6 147

7 513
13 661

40

Tělovýchovná jednota
4805570000 Sokol Kunratice, spolek

40229912 Kunratice 9

Kunratice

46401

41

Vodní záchranná služba
ČČK Jablonec nad Nisou,
4805580000 pobočný spolek

64668584 Uhelná 991/5

Jablonec nad
Nisou

46601

Zlepšení podmínek pro
pravidelné sportovní aktivity
fotbalové přípravky TJ
Sokol Kunratice
Pravidelná celoroční
sportovní činnost
realizovaná ve Vodní
záchranné službě Českého
červeného kříže, pobočném
spolku Jablonec nad Nisou

42

Sportovní klub MS
4805590000 AUTO, z.s.

68974451 Jižní 1836

Česká Lípa

47001

Sportovní klub MS AUTO podpora činnosti v roce 2017

23 907

15 000
20 000

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis
na projekt příjemci:

P
Č

Číslo
smlou
vy
OLP/
…/20
17

Název
žadatele /
příjemce

Právní
forma

1

Bike & Ski
Racing Team
1652 z.s.

Spolek

2

Mezinárodní
1653 chodec z.s.

Spolek

3

Tělocvičná
jednota Sokol
1654 Radimovice

Pobočný
spolek

IČ

Ulice

Město

PSČ

Název
projektu

Účel
projektu

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Činnost
realizovaná
Liberec
Bike & Ski v Bike & Ski
Daliboro IX-Janův 4600 Racing
Racing
05326346 va 130/7 Důl
7
Team z.s.
Team z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
Pravidelná činnost
účast na
realizovaná
pochodech v
Hálkova Nový
4730 ligy IML a Mezinárodní
70895406 836
Bor
1
akcích IVV m chodci z.s.
Pravidelná
celoroční
Pravidelná
sportovní
celoroční
Radimov
4634 činnost
sportovní
44225725 ice 27
Sychrov 4
2017
činnost

133

Celkový
výdaje
projekt
u

Dotace
do výše
v Kč

85000

15710

18,48

150611

30737

20,41

25000

15000

60,00

podíl
LK (v
%)
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4

5

Spolek pro
1655 mladé talenty

JK Sever
1656 Liberec z.s.

Spolek

Smetano
03099024 va 1281

Lomnice
nad
Popelko
u

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
ve Spolku
5125 talentované
1
mládeže

Spolek

Puškinov
75045885 a 19
Liberec

4601
0

5125
1

6

Tchoukball
1657 Lomnice z.s.

Spolek

Lomnice
nad
Poděbra Popelko
04324544 dova 665 u

7

Tělovýchovná
jednota Seba
1658 Klášter, z.s.

Spolek

Tovární
43256783 1356

Smržovk
a

4685
1

8

TJ Kryštofovo
1660 Údolí, z.s.

Spolek

Kryštofo
vo Údolí
46747656 166

Kryštofo
vo Údolí

4600
1

9

Vrtule
1661 Frýdlant, z. s.

Spolek

Lesní
03383938 1288

Frýdlant
v
Čechách

4640
1

1
0

Jezdecký klub
1662 Elite, z.s.

Spolek

Vitanovi
22756931 ce 4

Pěnčín

4634
5

1
1

ČSS, z.s.sportovně
střelecký klub
Ruprechtice 1663 Liberec

Spolek

Kropáčk
ova
46747249 351/3

Liberec
14Ruprecht 4601
ice
4

134

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Spolku
talentované
mládeže

Pravidelná
Celoroční
celoroční
pravidelná sportovní
sportovní
činnost
činnost v
realizovaná
JK Sever
v JK Sever
Liberec z.s. Liberec z.s.
Pravidelná
celoroční
Pravidelná
sportovní
celoroční
činnost
sportovní
realizovaná činnost
ve spolku
realizovaná
Tchoukball ve spolku
Lomnice
Tchoukball
z.s.
Lomnice z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Pravidelná realizovaná
celoroční
v
sportovní
Tělovýchovn
činnost v
é jednotě
TJ Seba
Seba
Klášter
Klášter, z.s.
Činnost
Pravidelná
související celoroční
s provozem sportovní
TJ
činnost
Kryštofovo realizovaná
Údolí a
v TJ
údržbou
Kryštofovo
sportoviště Údolí
Pravidelná
celoroční
sportovní
Podpora
činnost
volejbalov realizovaná
ého oddílu v oddíle
ve
Vrtule
Frýdlantě v Frýdlant, z.
Čechách
s.
Pravidelná Pravidelná
celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
činnost
realizovaná realizovaná
vJezdecké v Jezdeckém
m klubu
klub Elite,
Elite, z.s.
z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Činnost
realizovaná
ČSS, z.s.v ČSS, z.s.sportovně
sportovně
střeleckého střeleckém
klubu
klubu
Ruprechtic Ruprechtice
e - Liberec - Liberec

25000

10928

43,71

70000

32103

45,86

60000

27322

45,54

38600

28688

74,32

18800

7513

39,96

100000

27322

27,32

70000

32786

46,84

29000

12295

42,40
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1
2

TJ SOKOL,
Horní Police,
1664 z.s.

Spolek

1
3

SK Kanoistika
Česká Lípa, z.
1665 s.

Spolek

1
4

1667 LUTRA, z. s.

Spolek

1
5

Tělocvičná
jednota
SOKOL
1668 Kobyly

Pobočný
spolek

1
6

Klub biatlonu
1669 Manušice, p.s.

Pobočný
spolek

1
7

TJ Start
1679 Liberec z.s.

Spolek

1
8

Naděje
Libereckého
kraje v
alpském
1681 lyžování,z.s.

Spolek

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v TJ Sokol,
Horní
Police, z.s. Z
přidělených
prostředků
budou
hrazeny
zejm. výdaje
za FAČR,
provozní
Pravidelná náklady
celoroční
(energie),
sportovní
nutný
činnost
materiál,
realizovaná služby
Na
v TJ Sokol, (internet,
Vyhlídce Horní
4710 Horní
válcování,
46750622 204
Police
6
Police, z.s. apod.).
„Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
činnost v
realizovaná
SK
v SK
Na
Kanoistika Kanoistika
Nivách
Česká
4700 Česká
Česká Lípa,
02196972 897/40
Lípa
1
Lípa, z.s.
z.s. “
Pravidelná
celoroční
sportovní
Zlepšení
činnost
Pod
Stráž
podmínek
realizovaná
Kaplí
pod
4712 sportovníh v LUTRA, z.
22734759 494
Ralskem 7
o klubu
s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
Činnost v
v T.J.
Havlovic
4634 Sokole
SOKOL
44224184 e 40
Kobyly
5
Kobyly
Kobyly
Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
činnost
realizovaná
Klubu
v Klubu
Kamenic
Biatlonu
biatlonu
Švermov ký
4711 Manušice, Manušice,
62237462 a 739
Šenov
4
p.s.
p.s.
Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
Masaryk
činnost v
realizovaná
ova
Liberec
4600 TJ Start
v TJ Start
46744118 699/9
1
1
Liberec z.s. Liberec z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v Nadějích
Libereckého
Podpora
kraje v
Horákov
5130 mladých
alpském
22605169 a 678
Semily
1
lyžařů
lyžování,z.s.

135

25000

19808

79,23

28005

28005

100,00

100000

14344

14,34

38000

25956

68,31

18442

18442

100,00

100000

27322

27,32

34000

9562

28,12

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017

1
9

TTC Hrádek
1682 nad Nisou z.s.

2
0

Šachový klub
1683 Frýdlant, z.s.

Spolek

Hrádek
Legionář nad
04756703 ská 269 Nisou

Spolek

Na
Stráni
22889027 1315

Frýdlant

Liberec
XI Růžodol
I

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
TTC
Hrádek
4633 nad Nisou
4
z.s.

Hrajeme
4640 šachy ve
1
Frýdlantě
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v
Jezdeckém
klubu
4600 Liberec,
1
z.s.

2
1

Jezdecký klub
1684 Liberec, z.s.

Spolek

V
Zátočině
46744533 28/15

2
2

KCL
KOOPERATI
VA 1685 SVIJANY

Spolek

Tanvalds Liberec
46747095 ká 40
30

4631
1

2
3

Tělovýchovná
jednota
SOKOL
1686 Mukařov

Spolek

Mukařov Malá
64669041 76
Skála

4682
2

2
4

TJ KUŽELKY
Česká Lípa,
1688 z.s.

Spolek

Partyzán Česká
46750525 ská 3158 Lípa

4700
1

2
5

spolek
Motoklub
1671 Loukov

Spolek

Loukov
04854128 59

5130
1

2
6

Klub českých
turistů odbor
1672 Semily

Spolek

3. května
49294971 327
Semily

Háje nad
Jizerou

136

5130
1

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v TTC
Hrádek nad
Nisou z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
Šk Frýdlant,
z.s.;
zkvalitnění
práce s
mládeží

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v Jezdeckém
klubu
Liberec, z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v
Pravidelná cyklistickém
činnost
klubu KCL
cyklistické Kooperativa
ho oddílu
- Svijany
Pravidelná
Sportovní
celoroční
činnost
sportovní
Tělovýcho činnost
vné jednota realizovaná
SOKOL
TJ SOKOL
Mukařov
Mukařov
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v TJ
Údržba a
KUŽELKY
provoz
Česká Lípa,
kuželny
z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Činnost
realizovaná
spolku
ve spolku
Motoklub
Motoklub
Loukov
Loukov.
Pravidelná
celoroční
činnost
Oprava
realizovaná
obložení a v Klubu
zateplení
českých
turistickéh turistů odbor
o objektu
Semily

51000

20000

39,22

19808

19808

100,00

65292

30054

46,03

255000

30737

12,05

18000

14000

77,78

50000

32786

65,57

32103

32103

100,00

165000

33469

20,28
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2
7

Tělocvičná
jednota Sokol
1673 Zlatá Olešnice

Pobočný
spolek

2
8

Beachvolejbal
ový klub
Lomnice nad
1674 Popelkou, z.s.

Spolek

2
9

Klub
kanoistiky
Železný Brod
1675 z. s.

Spolek

3
0

IHC
LOMNICE,
1677 z.s.

Spolek

3
1

ČSS, z.s. sportovně
střelecký klub
1678 Liberec

Pobočný
spolek

3
2

Beach club
Harcov 1689 Liberec, z.s.

Spolek

3
3

SHOBU
1690 Academy z.s.

Spolek

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v TJ Sokol
Zlatá
Olešnice;
cvičení ženy,
aerobic
team, sálový
Celoroční
fotbal,
pravidelná volejbal
sportovní
lyžování,
Zlatá
činnost TJ běh, nordic
Olešnice Zlatá
4684 Sokol Zlatá walking a
64669874 172
Olešnice 7
Olešnice
turistika.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Pravidelná realizovaná
celoroční
v
sportovní
Beachvolejb
činnost v
alovém
Lomnice
Beachvolej klubu
nad
balovém
Lomnice nad
Poděbra Popelko 5125 klubu
Popelkou,
22750827 dova 465 u
1
Lomnice
z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Činnost
realizovaná
Klubu
v Klubu
náměstí
kanoistiky kanoistiky
3. května Železný 4682 Železný
Železný
64669114 1
Brod
2
Brod z. s.
Brod z. s..
Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
Lomnice Lomnice
činnost
realizovaná
nad
nad
IHC
v IHC
Popelko Popelko 5125 LOMNICE LOMNICE,
02848953 u 1535
u
1
, z.s
z.s
Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
činnost v
realizovaná
ČSS, z.s. - v ČSS, z.s. Liberec
sportovně
sportovně
XIVstřelecký
střelecký
Krakono Ruprecht 4601 klub
klub
03780171 šova 330 ice
4
Liberec
Liberec.
Pravidelná Pravidelná
celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost v
činnost
Liberec
Beach
realizovaná
XIIclubu
v Beach
Staré
Harcov clubu
Polní
Pavlovic 4600 Liberec,
Harcov 04282680 633
e
1
z.s.
Liberec, z.s.
Pravidelná
Podpora
celoroční
reprezenta sportovní
ntů s
činnost
potenciále realizovaná
m uspět v
ve spolku
Ruská
Česká
4700 olympijské SHOBU
05390451 1311/4
Lípa
1
m karate
Academy

137

52796

33469

63,39

64000

30054

46,96

20491

20491

100,00

68000

31420

46,21

27732

27322

100,00

18442

18442

100,00

7000

6147

87,81
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3
4

TJ Jiskra
1691 Machnín, z.s.

Spolek

Jitřní
46746773 145

Liberec
XXXIII
Machnín

3
5

Motosport
1693 Bozkov z.s.

Spolek

Bozkov
26591294 259

Bozkov

3
6

Tělocvičná
jednota Sokol
1698 Radčice

Pobočný
spolek

60253291 č. p. 80

Radčice

3
7

Tělocvičná
jednota Sokol
1697 Vlastibořice

Pobočný
spolek

Vlastiboř
46749624 ice 23
Sychrov

3
8

JK Voltiž
1692 Lordi, z.s.

Spolek

Hluboká
04095758 3977/3

Jablonec
nad
Nisou

3
9

Tělocvičná
jednota Sokol
1701 Loučky

Pobočný
spolek

Loučky
70698104 92

Turnov

4
0

Tělovýchovná
jednota Sokol
Kunratice,
1695 spolek

Spolek

Kunratic
40229912 e 9

Kunratic
e

4
1

Vodní
záchranná
služba ČČK
Jablonec nad
Nisou,
pobočný
1699 spolek

Pobočný
spolek

Uhelná
64668584 991/5

Jablonec
nad
Nisou

138

Rekonstruk
ce
sociálního
zázemí k
podpoře
celoroční
4600 sportovní
1
činnosti

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v TJ Jiskra
Machnín,
z.s.
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Pravidelná realizovaná
činnosti
v
5121 Motosport Motosportu
3
u Bozkov
Bozkov
Pravidelná Zlepšení
celoroční
podmínek
sportovní
pro
činnost
pravidelnou
realizovaná celoroční
v
sportovní
Tělocvičné činnost v
jednotě
T.J. Sokol
4682 Sokol
Radčice v
2
Radčice
roce 2017
Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost v
4634 činnost
T.J.Sokol
4
2017
Vlastibořice
Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
Ustájení
realizovaná
4660 koně pro
v JK Voltiž
4
rok 2017
Lordi, z.s.
Pravidelná
Pravidelná celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnostv
5110 činnost
T.J.Sokol
1
2017
Loučky
Pravidelná
Zlepšení
celoroční
podmínek
sportovní
pro
činnost
pravidelné realizovaná
sportovní
v
aktivity
Tělovýchovn
fotbalové
é jednotě
přípravky
Sokol
4640 TJ Sokol
Kunratice,
1
Kunratice
spolek.
Pravidelná Pravidelná
celoroční
celoroční
sportovní
sportovní
činnost
činnost
realizovaná realizovaná
ve Vodní
ve Vodní
záchranné záchranné
službě
službě
Českého
Českého
červeného červeného
kříže,
kříže,
pobočném pobočném
spolku
spolku
4660 Jablonec
Jablonec nad
1
nad Nisou Nisou

25273

25273

100,00

100000

19125

19,13

32786

32786

100,00

15000

15000

100,00

7513

7513

100,00

50000

13661

27,32

26895

23907

88,89

15000

15000

100,00
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Sportovní klub
MS AUTO,
1700 z.s.

4
2

2.

Název žadatele /
příjemce

1

Trampolíny
Patrman, z.s.

P
Č

Jižní
68974451 1836

Česká
Lípa

41000

20000

48,78

o neposkytnutí dotace z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací
2017 níže uvedenému příjemci z důvodu nedosažení minimální výše dotace stanovené
podmínkami dotačního programu:

P
Č

3.

Spolek

Sportovní
klub MS
AUTO podpora
4700 činnosti v
1
roce 2017

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost
realizovaná
v
Sportovním
klubu MS
AUTO, z.s.

IČ

02241901

Ulice

Město

Janáčkov
a 847/14

Liberec 1

PSČ

Požadované
prostředky v
Kč

46001

100000

Název projektu

Pořízení bezpečnostních a cvičebních pomůcek

o neposkytnutí dotace z dotačního programu Podpora malých sportovních organizací
2017 níže uvedeným příjemcům pro nesoulad s administrativními podmínkami dotačního
programu Podpora malých sportovních organizací 2017 níže uvedeným žadatelům
o podporu projektu:

Název žadatele /
příjemce

1 FK Pertoltice z.s.

2 SDH Bílý Potok

SKIKLUB
3 PRÁCHEŇ

IČ

Ulice

Pertoltice
pod Ralskem
70839671 72

Bílý Potok
49111914 337

Slovenská
26607689 2395

Karate klub
4 Beringin, z.s.

Českolipská
22840516 49

KOVOM
RACING TEAM
5 LIBEREC z.s.

Zemědělská
03901581 47

AUTOKLUB
6 SEMILY V AČR

Bořkovská
00527602 147

Město, obec

PSČ

Pertoltice
pod Ralskem

Činnost FK
47124 Pertoltice z.s.

Bílý Potok

Česká Lípa

46362

47001

Název projektu

nákup terčů na
požární sport

Zajištění provozu
lyžařského vleku

Účast na
sportovních
akcích vyhlášené
ČFTK Fudokan
Dubá
47141 Shotokan
Provoz
zájmového
spolku KOVOM
RACING
Jablonec nad
TEAMz.s. v roce
Nisou
46605 2017
Mistrovství
evropy ENDURO
2017,
Mezinárodní
mistrovství
Podmoklice ,
České republiky
Semily
51301 2017

139

Požadov
ané
prostřed
ky v Kč

Důvod vyřazení

žádost nebyla podána elektronicky
100000 přes webový portál
účel projektu není v souladu s
účelem podpory, neuvedení
povinného výstupu parametrů
60016 projektu
účel projektu není v souladu s
účelem podpory, neuvedení
povinného výstupu parametrů
100000 projektu

65911

žádost nebyla podána elektronicky
přes webový portál, účel projektu
není v souladu s účelem podpory a
neuvedení povinného výstupu
parametrů projektu

neuvedení povinného výstupu
100000 parametrů projektu

účel projektu není v souladu s
účelem podpory, neuvedení
povinného výstupu parametrů
84500 projektu
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Tenisový klub
7 Doksy spolek

Masarykovy
48282421 sady 3

Doksy

Pravidelná
celoroční
sportovní činnost
realizovaná
v Tenisovém
klubu Doksy
47201 spolek

46311

Činnost
OKINAWA
KARATE A
KOBUDO
LIBEREC, z.s.

46311

Nákup týmového
sportovního
oblečení

1 Jezdecký klub U
0 bílého vlka z.s.

Jablonec nad
03190307 Podhorská 60 Nisou
46602

Podpora
celoroční činnosti
Jezdeckého klubu
U bílého vlka z.s.

1 TITANS
1 LIBEREC, spolek

Hrdinů,
Liberec XII Staré
Pavlovice
22865527 570/20

OKINAWA
KARATE A
KOBUDO
8 LIBEREC, z.s.

Outdoor
9 Challenge, z. s.

1
2 TJ Sokol Kokonín

1 Klub lyžařů
3 Turnov, z.s.

SK Mírová pod
1 Kozákovem,
4 spolek

1
5 FK Přepeře, z.s.

Tělocvičná
1 jednota Sokol
6 Zásada

Prosečská
05329361 474

Liberec
XXX

Svornosti
22841687 1000

Liberec
XXX Vratislavice
nad Nisou

16389387 Dalešická 50

Benátky
15044840 2141

Chutnovka
49294440 36

02058529 Přepeře 82

60252197 Zásada 260

80000

žádost nebyla podána elektronicky
přes webový portál

požadovaná dotace není v limitu
383150 maximálně přípustné výše dotace

termín realizace projektu
40000 neodpovídá podmínkám programu

požadovaná dotace není v limitu
180000 maximálně přípustné výše dotace

46001

Podpora činnosti
Titans Liberec

účel projektu není v souladu s
účelem podpory, neuvedení
povinného výstupu parametrů
projektu, termín realizace projektu
50000 neodpovídá podmínkám programu

Jablonec nad
Nisou,
Kokonín
46801

Pravidelná
celoroční
sportovní činnost
realizovaná v TJ
Sokol Kokonín.

subjekt není způsobilým žadatelem
- počet evidovaných členů je vyšší
100000 než 50

Turnov

51101

Pravidelná
celoroční
sportovní činnost
realizovaná v
Klub lyžařů
Turnov, z.s.

subjekt není způsobilým žadatelem
- počet evidovaných členů je vyšší
100000 než 50

51101

Pravidelná
celoroční
sportovní činnost
realizovaná v SK
Mírová pod
Kozákovem,
spolek

subjekt není způsobilým žadatelem
- počet evidovaných členů je vyšší
100000 než 50

51261

Pravidelná
celoroční
sportovní činnost
realizovaná v FK
Přepeře, z.s.

subjekt není způsobilým žadatelem
- počet evidovaných členů je vyšší
100000 než 50

46825

Multifunkční
sportovní zázemí
v sokolovně v
Zásadě

žádost nebyla podána ve lhůtě pro
podání, na žádosti chybí podpis
osoby oprávněné jednat za žadatele
a termín realizace projektu
100000 neodpovídá podmínkám programu

Liberec

Mírová pod
Kozákovem

Přepeře

Zásada

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, program
Podpora malých sportovních organizací 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. 07. 2017
140
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HLASOVÁNÍ Č.:

68

PRO:

29

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

63. (60) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací
z dotačního programu Významné sportovní akce 2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 289/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu
Významné sportovní akce 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 7.121.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova
o 7.121.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 7.121.000 Kč, z toho:
p
č

číslo akce

ČLTK Bižuterie
1 4805600000 Jablonec n.N.,z.s.

ve výši
Kč

s názvem

Česká unie bojových
2 4805610000 umění, z.s

U Tenisu
64668533 3859 / 2
Nad
Kapličkou
61383392 3378/17

Liberecký tenisový klub
3 4805620000 z.s.

Fibichova
44224087 1377

Sportovní klub
Technické univerzity v
Liberci, z. s. (zkráceně
4 4805630000 SK TU Liberec)

Studentská
46748229 1402/2
Liberec

46001

Akademické mistrovství Evropy
v golfu 2017

357000

5 4805640000 P.J.Art Production s.r.o.

Osiková
27334473 161

46015

Mistrovství světa v agility v ČR
2017 - Liberec

700000

OK JISKRA NOVÝ
6 4805650000 BOR, z.s.

Prokopa
Velikého
40228932 794

NOVÝ BOR

47301

BOHEMIA ORIENTEERING
2017 - 5denní mezinárodní
závody v orientačním běhu

300000

7 4805660000 ILMA AGENCY s.r.o.

Trávnice
63219654 902

Turnov

51101

WADF World Dance
Championship 2017

595000

8 4805670000 Gymnastika Liberec z.s.

Jeronýmov
65100263 a 570/22
Liberec

46007

Gymlib - Pohár olympijských
nadějí - OHC LIBEREC 2017

300000

141

Jablonec nad
Nisou

46804

Mezinárodní tenisové turnaje v
Jablonci n.N.

360000

Praha 10

10000

Mistrovství Evropy WKU v
kickboxu, MMA a Karate 2017

630000

Liberec 1

46001

Mezinárodní tenisový turnaj
Svijany Open 2017

350000

Liberec Liberec XVI
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Svaz lyžařů České
10 4805690000 republiky z.s.

Ve
Smečkách
26566311 11
Cukrovarn
ická
00537632 483/42

Jezdecký a dostihový
11 4805700000 spolek Mimoň

Okrouhlic
05688191 ká 144

AUTODROM
12 4805710000 PROMOTION s.r.o.
13 4805720000 Revelations z.s.

Lindnerov
25446941 a 998/6
B.
Němcové
02202808 16

Mgr. Ilona Šulcová 14 4805730000 TaPŠ ILMA

Čechova
11089661 1272

Turnov

51101

Czech Dance Championship
2017

343000

15 4805740000 TERRA SPORT, s.r.o.

Valdštejns
01626761 ká 286/7

Liberec

46001

ČT AUTHOR CUP 2017

490000

Plochá dráha klub v
16 4805750000 AČR

Letná
71207520 618/32A

Liberec XII Staré
Pavlovice

46001

Semifinále Mistrovství Evropy
dvojic na ploché dráze 2017

300000

Žijeme a sportujeme,
17 4805760000 z.s.

Hanácká
05973295 412

Liberec 8

46008

Salming NISAOPEN 2017

300000

Czech Gravity Sports
9 4805680000 association z.s.

Praha 1

11000

Kozákov Challenge 2017

350000

Praha

16200

Mezinárodní mistrovství ČR v
klasických disciplínách

416000

Mimoň

47124

Dostihové dny v Mimoni I. IV., Závody spřežení v rámci
seriálu závodů Zlaté podkovy

560000

Praha

18000

Rally Bohemia 2017

350000

Jablonec nad
Nisou

46604

JBC 4X REVELATIONS 2017
- SVĚTOVÁ SÉRIE

420000

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci:

P
Č

Č.
smlo
uvy
OLP
/…/2
017

Název
žadatele /
příjemce

1

ČLTK
Bižuterie
Jablonec
1712 n.N.,z.s.

2

Česká
unie
bojových
1713 umění, z.s

3

Liberecký
tenisový
1715 klub z.s.

4

Sportovní
klub
Technické
univerzity
v Liberci,
z. s.
(zkráceně
SK TU
1716 Liberec)

Právní
statut

IČ

ulice

Spolek

U
Tenisu
64668533 3859 / 2

Spolek

Nad
Kapličk
ou
61383392 3378/17

Spolek

Spolek

Město

PS
Č

Jablon
ec nad 468
Nisou 04

Praha
10

100
00

Celkové
výdaje
projektu

Dotace
do výše
Kč

Pod
por
a de
min
imis

Název
projektu

Účel
projektu

Mezinárodní
tenisové
turnaje v
Jablonci
n.N.
Mistrovství
Evropy
WKU v
kickboxu,
MMA a
Karate 2017

Realizace
mezinárodní
ch turnajů v
Jablonci
n.N..

1 150 000

360000

31,30 ano

Realizace Mistrovství
Evropy
WKU 2017

Podíl
LK

1 400 000

630000

45,00 ano

Libere 460
c1
01

Realizace
mezinárodní
Mezinárodní ho
tenisový
tenisového
turnaj
turnaje
Svijany
Svijany
Open 2017
Open 2017

2 600 000

350000

13,46 ano

Students
ká
Libere 460
46748229 1402/2
c
01

Realizace
Akademické
ho
mistrovství
Evropy v
golfu 2017
pro studenty
evropských
univerzit

1 250 000

357000

28,56 ano

Fibicho
44224087 va 1377

142

Akademické
mistrovství
Evropy v
golfu 2017
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5

6

7

8

9

1
0

P.J.Art
Productio
1717 n s.r.o.

Společn
ost s
ručením
omezen
ým

OK
JISKRA
NOVÝ
1718 BOR, z.s.

Spolek

ILMA
AGENCY
1719 s.r.o.

Společn
ost s
ručením
omezen
ým

Gymnasti
ka Liberec
1721 z.s.

Czech
Gravity
Sports
associatio
1720 n z.s.

Svaz
lyžařů
České
republiky
1714 z.s.

Spolek

Spolek

Spolek

Osiková
27334473 161

Libere
cLibere 460
c XVI 15

Mistrovství
světa v
agility v ČR
2017 Liberec

Realizace
Mistrovství
světa v
agility v ČR
2017 Liberec.

3 850 000

700000

18,18 ano

1 100 000

300000

27,27 ano

1 505 000

595000

39,53 ano

473
01

BOHEMIA
ORIENTEE
RING 2017
- 5denní
mezinárodní
závody v
orientačním
běhu

511
01

WADF
World
Dance
Championsh
ip 2017

realizace
sportovní
akce
nadkrajskéh
o významu
BOHEMIA
ORIENTEE
RING 2017 5denní
mezinárodní
závody v
orientačním
běhu 26.30.7.2017
Realizace
WADF
World
Dance
Championsh
ip 2017

Jeroným
ova
Libere 460
65100263 570/22
c
07

Gymlib Pohár
olympijskýc
h nadějí OHC
LIBEREC
2017

Realizace
Gymlib Pohár
olympijskýc
h nadějí OHC
LIBEREC
2017

615 000

300000

48,78 Ne

###

Kozákov
Challenge
2017

Realizace
Kozákov
challenge
2017 Závod Série
Mistrovství
světa v
downhill
skateboardin
gu

1 785 000

350000

19,61 ano

162
00

Realizace
Mezinárodní
ho
mistrovství
České
republiky v
klasických
disciplínách
(běh na
Mezinárodní lyžích,
mistrovství
severská
ČR v
kombinace,
klasických
skok na
disciplínách lyžích).

832 870

416000

49,95 Ne

Prokopa
Velikéh
40228932 o 794

Trávnic
63219654 e 902

Ve
Smečká
26566311 ch 11

NOV
Ý
BOR

Turno
v

Praha
1

Cukrova
rnická
00537632 483/42
Praha

143
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1
1

1
2

Jezdecký a
dostihový
spolek
1722 Mimoň
Spolek
AUTODR
OM
PROMOT
1723 ION s.r.o.

Společn
ost s
ručením
omezen
ým

1
3

Revelation
1724 s z.s.
Spolek

1
4

Fyzická
osoba
podnikaj
ící dle
živnoste
nského
zákona
zapsaná
Mgr. Ilona v
Šulcová - obchodn
TaPŠ
ím
1725 ILMA
rejstříku

1
5

Společn
ost s
ručením
omezen
ým

1
6

TERRA
SPORT,
1728 s.r.o.

Plochá
dráha klub Pobočný
1727 v AČR
spolek

Okrouhl Mimo
05688191 ická 144 ň

Lindner
ova
25446941 998/6

B.
Němcov
02202808 é 16

Praha

180
00

Rally
Bohemia
2017

Jablon
ec nad 466
Nisou 04

Čechova Turno
11089661 1272
v

Valdštej
nská
01626761 286/7

471
24

Realizace
celkem 4
dostihových
dnů (16.4.,
03.06.,
15.07. a
03.09.2017,
každý o 9
závodech, z
nichž vždy
jeden se běží
za město
Mimoň a
jeden za
Liberecký
kraj) a
Závodů
Dostihové
spřežení 10.
dny v
a 11. 06.
Mimoni I. - 2017, jež
IV., Závody jsou součástí
spřežení v
závodů
rámci seriálu klasifikace
závodů Zlaté Zlaté
podkovy
podkovy.

511
01

Libere 460
c
01

Libere
c XII Staré
Letná
Pavlo 460
71207520 618/32A vice
01

144

Realizace
Rally
Bohemia
2017

REALIZAC
E ZÁVODU
SVĚTOVÉH
O POHÁRU
VE
FOURCROS
SU
HORSKÝC
JBC 4X
H KOL S
REVELATI NÁZVEM
ONS 2017 - JBC 4X
SVĚTOVÁ REVELATI
SÉRIE
ONS

Czech
Dance
Championsh
ip 2017

Realizace
Czech Dance
Championsh
ip 2017

ČT
AUTHOR
CUP 2017

Realizace
ČT
AUTHOR
CUP 2017

Semifinále
Mistrovství
Evropy
dvojic na
ploché dráze
2017

Realizace
Semifinále
Mistrovství
Evropy
dvojic na
ploché dráze
2017.

1 600 000

560000

35,00 Ne

2 233 000

350000

15,67 Ne

1 435 000

420000

29,27 ano

866 000

343000

39,61 Ne

2 457 008

490000

19,94 Ne

856 900

300000

35,01 ano
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Žijeme a
sportujem
1726 e, z.s.

1
7

2.

Spolek

Hanácká Libere 460
05973295 412
c8
08

Salming
NISAOPEN
2017

Realizace
SalmingNisa
open 2017

1 035 000

300000

28,99 Ne

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z důvodu nedosažení
potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v dotačním programu
Významné sportovní akce 2017 níže uvedeným žadatelům o podporu projektu:

PČ

Název žadatele

IČ

Ulice

Město, obec

PSČ

Požadov
ané
prostřed
ky v Kč

Název projektu

1 TJ Doksy, z.s.

00525693 Bezdězská 260

Doksy

47201

EURO HRY DOKSY 2017

300 000

Sportovní akademie Luďka
2 Zelenky, z.s.

02507242 Husova 159

Český Dub

46343

Fotbalový kemp Luďka Zelenky
2017

400 000

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, program
Významné sportovní akce 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. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

69

PRO:

28

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

64. (61) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod a upravil nesrovnalost v usnesení, která se opraví
po projednání. V odstavci rozhoduje je uvedena částka k podpoře – 200.000 Kč, správně
je 250.000 Kč.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 290/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly
145
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917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
950.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova
o 950.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 800.000 Kč, z toho:
podpora
v Kč do
výše

p
č

č. akce

1

4805130000

Provoz sokolské župy jako servisního
centra pro sokolské jednoty

44224737

Sokolská župa Ještědská

Voroněžská 144

460 01
Liberec

50.000

2

4805150000

Trojboj všestrannosti pro žáky ZŠ v Lk
v r. 2017

70927383

KRAJSKÁ ORGANIZACE
ČUS LIBERECKÉHO
KRAJE

Jablonecká 88/18

460 05
Liberec

150.000

3

4805160000

Krajská liga škol 2017

71202102

Krajská rada Asociace
školních sportovních klubů
Libereckého kraje, p.s.

Jablonecká 88/18

460 05
Liberec

150.000

4

4805170000

Výchova talentované mládeže (lední
hokej) v rámci Libereckého kraje v r.
2017

70927383

KRAJSKÁ ORGANIZACE
ČUS LIBERECKÉHO
KRAJE

Jablonecká 88/18

460 05
Liberec

250.000

5

4805140000

1000Miles Adventure

27005542

KOPKA & WIDE
BIKECLUB

Skalka 5099/6

466 01
Jablonec
nad Nisou

50.000

6

0480589

Eurohry Doksy 2017

00525693

TJ Doksy z.s.

Bezdězská 260

472 01
Doksy

150.000

c)

s názvem

navýšení ukazatele 4804994104 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA, Nový Bor –
Úprava a údržba Lužickohorské magistrály o 150.000 Kč na 350.000 Kč,

rozhoduje
1. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis dle
vzoru schváleného usnesením č. 164/17/ZK na projekt příjemci:
smlo
uva
p
č.
č OLP
/…/2
017

1

název
projek
tu

Trojboj
všestra
nnosti
pro
žáky
ZŠ v
Lk v r.
1854 2017

ič

žadatel

KRAJSKÁ
ORGANIZAC
E ČUS
7092738 LIBERECKÉ
3 HO KRAJE

ulice

Jablonecká
88/18

psč +
obec

náklady podpora
celkem v v Kč do
Kč
výše

460 05
Liberec 200.000

146

150.000

podíl
LK v
%

účel projektu

dlouhodobá soutěž pro žáky 1. 5.tříd ZŠ v LK má 4
stupně(místní, okrskové, okresní
finále, krajské finále). První
stupeň je soutěží třídních
kolektivů, ostatní individuální.
Cílem je přiblížit dětem sport a
naučit je prvním sportovním
75,00 návykům.
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2

Výcho
va
talento
vané
mládež
e (lední
hokej)
v rámci
Liberec
kého
kraje v
1856 r. 2017

3

Údržba
Lužick
ohorsk
é
magistr 6895505
1857 ály
7

2.
p
č

KRAJSKÁ
ORGANIZAC
E ČUS
7092738 LIBERECKÉ
3 HO KRAJE

SVAZEK
OBCÍ
NOVOBORS
KA

Jablonecká
88/18

460 05
Liberec

430.000

250.000

Náměstí
Míru 1

473 01
Nový
Bor

350.000

350.000

VTM je určena pro trénink a
zdokonalení rozvoje hráčů
talentované mládeže v Libereckém
kraji dle nejmodernějších
tréninkových metod tréninků
mládeže. Kontrolou jsou
mezikrajové turnaje VTM v
ročnících
46,51 2002,2003,2004,2005,2006,2007.
Údržba lyžařských běžeckých tratí
na Novoborsku v délce 100 km.
Lyžařské tratě mikroregionu
Novoborska jsou propojeny s
českou a německou oblastí Luže,
Cyklostezkou Varhany a rozšiřují
turistické trasy do dalších obcí
100 Svazku obcí Novoborska.

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

název projektu

ič

žadatel

ulice

Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Jablonec nad
00426083 Nisou

Dobývání ztraceného
1 záchranáře 2017

Rock Machine Enduro
2 Race Ještěd

03401707 Kolo pro život, z.s.

Uhelná
991/5

Moravská
1687/34

psč + obec

výše
požadavku
v Kč

účel projektu

466 01
Jablonec nad
Nisou

Realizace dobývání ztraceného záchranáře
2017, závodu, který je fyzicky i psychicky
náročný a je určen 3 kategoriím družstev,
mládeži od 12 do 17 let, masters 18 - 99 a
ozbrojené složky bez omezení věku,
určeno hlavně dobrovolným záchranným
219.800 týmům.

120 00
Praha 2

Závod se koná přímo pod kultovní
televizní věže. Bikepark je díky své poloze
ideálním místem pro německé a polské
jezdce, nicméně dostupnost pro české
370.000 závodníky je také přijatelná.

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. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

70

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

65. (62) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17 úprava kapitoly 926 04 Dotační
fond Libereckého kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22
sport handicapovaných
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
MUDr. Jan Mečl
 Nahlásil střet zájmu.
147
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 291/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond
Libereckého kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22 sport
handicapovaných
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17, kterým se upravují výdaje kapitoly 926 04 –
Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
Dotační program 4.22 sport handicapovaných:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 493.000 Kč
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 493.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22 sport handicapovaných v úhrnném
objemu 493.000 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu:

pč

název
projektu

Výstupy parametrů
žadatel:

IČO

dotace do
výše v Kč

Podíl
LK na

účel
název

1.

Mezinárodní
mistrovství
České
republiky v
golfu
hendikepovan
ých

Česká
golfová
asociace
hendikepovan
ých - CZDGA

2282344
1

65 000

148

29,2
8

sport.akce
MMČR v hendicapovaný
paragolfu
ch - turnaj
jednotlivc
ů, je
sport.akce
nejvýznam
hendikepovaný
nější
ch - turnaj
tuzemský
turnajfinále
přeprava
Českého
speciálních
poháru. Je
golfových
zařazen do vertikalizačníc
oficiálního
h vozíků
turnajovéh
o
pronájem
kalendáře
elektrických
České
golfových
golfové
vozíků
federace
2017.
ubytování a
Jedná o již
strava hráčů
o 7 ročník.
propagace
Nastupují
turnaje v rámci
v něm
ČR –
společně

měrná
j.

hodn
ota

den

3

hráč

60

para
golf
er

5

Ecart

20

hráč

60

ks

100
0
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2.

Rozvoj
sportovní
ch aktivit
u
sportovc
ůs
mentální
m
handicap
em

TJ
Tanvald
z.s.

1638920
4

20 000

29,8
5

3.

SPORT
HANDI
CAPOV
ANÝCH
v TJ
Slavia
Liberec

Tělových
ovná
jednota
SLAVIA
Liberec,
z.s.

4674478
9

59 000

28,7
8

4.

Účast
pacientů
s
roztrouše
Unie
nou
ROSKAsklerózo
reg.org.R
u na akci
OSKA
ROSKIÁ
LIBERE
DA C, z.p.s.
sportovní
klání
pacientůs
RS

6510039
5

20 000

29,8
5

149

zdraví a
propagační
hendikepo
materiály
vaní hráči.
Umožnit
co
nákup lyží
největšímu
množství
handicapo
nákup vázání
vaných
snowboard
sportovců,
kteří se
aktivně
nákup
podílí na
běžeckých bot
sportovní
přípravě
účastnit se
sportovníc
h turnajů a
funkční trika s
akcí i
potiskem
mimo
region
Liberecké
ho kraje.
Podpora
hendicapo
vaných
Podpora
sportovců
hendicapovaný
v
ch sportovců
pravidelné
sportovní
činnosti
Tento
projekt si
klade za
cíl přivést
pacienty s
roztroušen
ou
sklerózou
(RS) k
aktivnímu
účastníci
pravidelné
mu
pohybu.
Ten je
velmi
důležitou
aktivitou,
která
přispívá k

pár

2

ks

1

pár

2

ks

14

měsí
c

12

osob
a

10
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udržení i
zlepšování
fyzické
kondice,
což vede k
celkovému
zlepšení
kvality
života.

5.

Sportová
ní s
Podkrko
nošskou
v roce
2017

Podkrko
nošská
společno
stpřátel
dětí
zdravotn
ě
postižen
ých
Semily,
z.s.

6.

2017 rok
sportovní
ch
aktivit
stolního
tenisu
vozíčkář
ů

Klub
handicap
ovaných
- EUROCLUB
HANDI
CAP z.s.

4929455
5

0362244
4

20 000

65 000

150

44,4
4

32,2
6

Zprostředk
ovat
zdravotně
postižený
m
sportovní
zážitky.
Projekt
obsahuje
tři akce 1)
trojboj
(/běh, hod,
skok) , 2)
přehazova
ná spojená
s
orientační
m během,
3) turnaj v
bowlingu.
Pro3 různé
cílové
skupiny
(těžké ZP,
spec.
školy,
rodiny se
ZP dětmi).
Sportovní
akce
zdravotně
handicapo
vaných
sportovců:
1) MČR
klubů
vozíčkářů

Počet akcí

akce

3

Zapojených
osob se ZP

osob
a

100

nákup stolů na
stolní tenis

kus

1

povinné
cestovní
náhrady Český
pohár

KČ

320
00
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Jilemnic
e

7.

8.

Tělových
ovná
činnost
pro
rekondici
Tělových
postižen
ovná
ých
jednota
kardiova
KARDI
skulární
O z.s.
mi
Jablonec
choroba
nad
mi a
Nisou
nemoce
mi
pohybov
ého
ústrojí
Zajištění
sportovní
Sk
činnosti
Matchbal
vozíčkář
l Česká
e, golf
Lípa z.s.
+florbal+
tenis.

2284386
8

2659370
0

33 000

62 000

151

ve stolním
tenisu
30.6.2.7.2017,
2) Český
pohár
vozíčkářů
jednotlivc
ů ve
stolním
tenisu
16.9.2017,
Soustředěn
í pro
handicapo
vané a
vozíčkáře
Jilemnice
stolní tenis
- 7/2017

pronájem
sportovní haly
v Jilemnici

Kč

400
00

23,5
7

Tělovýcho
vná
činnost
pro
rekondici
postiženýc
h
kardiovask
ulárními
chorobami
a
nemocemi
pohybovéh
o ústrojí

osoba

poče
t
osob

35

48,4
4

Zajištění
sportovní
činnosti
vozíčkáře,
člena
našeho
klubu
v golfu,
florbalu a
tenisu.

cestovné

km

100
0
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počet
handicapovaný
ch sportovců
zapojených do
hromadné
sportovní akce
žadatele – Hry
bez hranic

9.

10.

11.

Sport pro
všechny

Činnost
vozíčkář
ů

Podpora
neslyšící
lyžařky

Život bez
bariér,
z.ú.

Sportovn
í klub
stolního
tenisu
Liberec,
z.s.

Naděje
Libereck
ého kraje
v
alpském
lyžování,
z.s.

2665256
1

4674566
1

2260516
9

26 000

33 000

31 000

152

44,2
0

48,5
3

61,5
4

Cílem
projektu je
podpora
sportovníc
h aktivit
klientů
sociálních
počet osobslužeb
klientů
organizace
sociálních
. Jedná se
služeb
o
žadatele,
individuál zapojených do
ní a
sportovních
skupinové
akcí žadatele
činnosti,
počet subjektů,
které
se sídlem
pomáhají
fyzickému v Libereckém
kraji, které se
i
zúčastní
osobnostní
hromadné
mu rozvoji
sportovní akce
lidí se
zdravotní
počet
m
sportovních
postižením
akcí,
kterých
.
se zúčastní
klienti
organizace
Realizace
sportovní
činnosti
vozíčkářů
a jejich
účasti na
sportovníc
h akcích.
Žádost o
finanční
podporu
pro
neslyšící
lyžařku,
uživatelku
kochleární
ho
implantátu

osob
a

200

osob
a

196

orga
niza
ce

2

akce

7

účast na turnaji

turn
aj

3

lyžařské
vybavení

ks

6

soustředění +
permanentky

ks

3
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.
zdravotní
cvičení na bázi
jógy s prvky
relaxace

12.

13.

2.

Pohyb
léčí tělo i
duši

Plavání
kardiaků
2017

Amelie,
z. s.

TJ
Kardio
z.s.
Liberec

2705214
1

4674457
6

20 000

39 000

55,5
6

40,6
3

poče
t
hodi
n

20

poče
t
osob

8

poče
t
hodi
n

100

poče
t
osob

10

hodnotící
dotazníky

poče
t ks

18

počet plavců

osob
a

60

počet dní
plavání

den

70

podpora
pohybovýc
zdravotní
h aktivit
cvičení
na bázi
pro
jógy s prvky
zlepšení
relaxace
fyzického
a
psychické
kondiční
ho stavu
plavání
onkologic
ky
nemocnýc
kondiční
h a jejich
plavání
blízkých

Účelem je
zlepšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků
projektu.
Plavání
vedle
chůze se
považuje
za
nejvhodněj
ší pohyb.
Vedoucí
oddílu v
malém
bazénu (po
dohodě s
vedením
bazénu)
vede též
cvičení ve
vodě.

o neposkytnutí dotace z Dotačního programu 4.22 sport handicapovaných níže
153
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uvedenému subjektu z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to:
žadatel
Centrum
handicapovaných
lyžařů, z.s.

sídlo

IČO

Lesní 321, Janské
Lázně

název projektu
Výukové lyžařské
2653378
kurzy pro
2
handicapované
děti a mládež

důvod vyřazení
Nezpůsobilé výdaje Investice

schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Dotačního
programu 4.22 sport handicapovaných“, pro potřeby resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Dotačního programu 4.22 sport
handicapovaných uzavíraných s jednotlivými příjemci, k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanost.
Termín: 30. 09. 2017

HLASOVÁNÍ Č.:

71

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

66. (63) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17 úprava kapitol 917 04 –
transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 Dotační fond
Libereckého kraje; navýšení alokace peněžních prostředků v programu 4.23
Sportovní akce a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech 2017 a posunutí termínu pro rozhodnutí o poskytnutí dotace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Podrobně představil projednávaný bod a uvedl, že další informace budou předloženy
na 7. ZK.
 K žádostem, které budou neodkladné - pokud organizace prokáží nutnost potřeby, se bude
přistupovat individuálně.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
 Uvítala navýšení těchto dotačních podprogramů. Sdělila, že určité zásahy na MŠMT mají
pozitivní dopad i zde. Uvedla, že je ráda, že se dofinancovávají skutečně tyto široké
podpory pro sportovní odvětví. Možná se už nedostane na 17 mil. Kč pro podporu
klíčových sportovních klubů, protože ani jako občané nejsou první a druhé kategorie, tak i
sporty jsou na jedné úrovni. Poděkovala za tento krok, sportovní prostředí to přivítá.
154
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Petr Tulpa
 Sdělil, že z 22 mil. Kč zbylo 12 mil. Kč. O těchto penězích se nyní rozsáhle diskutuje.
Zda nepodpořit všechny extraligové týmy Libereckého kraje s podporou v oblasti
mládeže, uvažuje se o tom.
Martin Půta
 Překvapilo ho, že sportovní výbor se musel sejít dvakrát, aby odsouhlasil, že se peníze
mají přesunout do dotačního fondu. Od různých sportovních svazů má informace,
že nemají zajištěné financování. Nepředpokládal, že se to bude tolik zdržovat.
Bc. Zuzana Kocumová
 Pochopila podporu všech extraligových klubů, ale nejenom sporty, které jsou kolektivní,
zajištují dobré jméno Libereckému kraji. Rozhodně by se mělo uvažovat i o sportech,
které jsou individuální.
Petr Tulpa
 Doplnil informaci, že souhlasí, a to bude bráno v potaz. Jediný problém je v tom, jak to
pojmout - zda individuálně na každého reprezentanta nebo na každou organizaci, která
má reprezentanta. Bude se to pokrývat včetně individuálních českých reprezentací,
nad úroveň a nad rázem Libereckého kraje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 292/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17 úprava kapitol 917 04 – transfery odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 926 04 Dotační fond Libereckého kraje;
navýšení alokace peněžních prostředků v programu 4.23 Sportovní akce a programu
4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017 a posunutí
termínu pro rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 191/17, kterým se:
1.1 snižují výdaje kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 10.000.000 Kč, a to:
a) snížení ukazatele 04805030000 Podpora investičních projektů – sport
ve výši 5.000.000 Kč,
b) snížení ukazatele 04805020000 Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport
ve výši 5.000.000 Kč,
1.2 navyšují výdaje kapitoly 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 10.000.000 Kč, a to:
a) navýšení ukazatele 42300000000 Sportovní akce (nespecifikované rezervy)
ve výši 2.000.000 Kč,

2.

b) navýšení ukazatele 42600000000 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech (nespecifikované rezervy) ve výši 8.000.000 Kč
posunutí termínu pro rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 4.23 Sportovní akce
a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech
2017, jejichž podmínky byly schváleny Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením
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č. 86/17/ZK, na 28. 8. 2017, a to z důvodu navýšení alokace peněžních prostředků
určených k rozdělení v uvedených programech
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit žádosti o poskytnutí dotace
z programu 4.23 Sportovní akce a programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních klubech 2017 k novému projednání Výboru pro tělovýchovu
a sport Zastupitelstva Libereckého kraje, a to včetně navýšení alokace peněžních
prostředků vyplývající z tohoto usnesení,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje znovu provést
hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z programu 4.23 Sportovní akce a programu 4.26
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2017, a to tak, aby
nedošlo ke snížení navrhované dotace jednotlivým žadatelům pod hodnotu vyplývající
z usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 55/5/2017/VTS a č. 58/5/2017/VTS.
Termín: 31. 08. 2017

HLASOVÁNÍ Č.:

72

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Byla vyhlášena patnáctiminutová přestávka v 16:06 hodin.
67. (64) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/17 - úpravy v kapitole 926 06 –
Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj
cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body dopravy projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Vladimír Stříbrný
 Nahlásil střet zájmu – je statutární zástupce mikroregionu Frýdlantska.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 293/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/17 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační
fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 rozvoj cyklistické
dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. navýšení alokace z částky 2.000.000 Kč v rámci vyhlášeného programu 6.3 Podpora
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2.

projektové přípravy, schváleného usnesením 93/17/ZK, v úhrnném objemu o částku
1.402.686 Kč na konečnou výši alokace programu 6.3 Podpora projektové přípravy
3.402.686 Kč k rozdělení na podporu všech žádostí, které by jinak byly umístěny
do zásobníku projektů, a to snížením alokace programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy,
který nebude dočerpán, o částku 1.402.686 Kč, zbylá alokace 361.635 Kč bude určena na
další Vyhlášení oblasti podpory doprava v dalších letech,
změnu rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 178/17, kterým se v kapitole 926 06 –
Dotační fond, odbor dopravy:
a)

snižují výdaje v celkové výši 6.756.724 Kč, a to u akce:
nespecifikovaná
rezerva
„Podpora
rozvoje
cyklistické
dopravy“
ve výši 4.756.724 Kč,
- nespecifikovaná rezerva „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.000.000 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 6.756.724 Kč, a to u akce:
- „Cyklostezka "Paradise"- Bílý Kostel nad Nisou“ ve výši 400.000 Kč,
- „Magistrála Ploučnice - úsek Noviny Pod Ralskem“ ve výši 905.038 Kč,
- „Cyklostezka "Paradise"- Chrastava“ ve výši 400.000 Kč,
- „Oprava místní komunikace - část Greenway Jizera“ ve výši 1.089.000 Kč,
- „Oprava trasy cyklostezky Varhany“ ve výši 560.000 Kč,
- „Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace 610 Příšovice - Přepeře“
ve výši 126.000 Kč,
- „Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“ ve výši 450.000 Kč,
- „Magistrála Ploučnice - úsek Noviny pod Ralskem“ ve výši 150.621 Kč,
- „Cyklostezka Lestkov - U kříže“ ve výši 100.000 Kč,
- „Cyklostezka Kunratice u Cvikova - Cvikov I. etapa, Cyklostezka svaté Zdislavy“
ve výši 270.000 Kč,
- „Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice - Ploužnice“ ve výši 840.000 Kč,
- „Cyklostezka Oleška“ ve výši 400.000 Kč,
- „Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese
Heřmaničky“ ve výši 281.880 Kč,
- „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem - Pláž - projekt ke stavebnímu povolení“
ve výši 175.000 Kč,
- „Greenway Jizera“ ve výši 200.000 Kč,
- „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant“ ve výši
142.800 Kč,
- „Zpracování studie proveditelnosti cyklostezky na úseku Lvová - Jablonné v P. Kunratice“ ve výši 100.000 Kč,
- „Lípa - Bor na kole“ ve výši 166.385 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 3.354.038
Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy cyklistických tras v úhrnném objemu
3.402.686 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty ve výši:
PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY – podpora výstavby a opravy
komunikací pro cyklodopravu strategických směrů cyklodopravy LK (Cyklotrasa Odra Nisa,
Greenway Jizera, Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Cyklostezka sv. Zdislavy, Cyklostezka
Varhany) a záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy do výše:
1
Poř. číslo
00276049
IČ
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Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

OBEC RAKOUSY, Rakousy 34, 51101 Turnov
Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera
Oprava místní komunikace, která je součástí Greenway Jizera
Oprava silnice (průměrná šíře 3,2 m) v délce 1428 bm
bm

Hodnota
parametru

1428

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

1.556.583

69,96

Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu

1.089.000
neinvestice
3.4.2017-30.6.2018
2
70953554
SVAZEK OBCÍ CYKLOSTEZKA VARHANY
Oprava trasy cyklostezky Varhany
Oprava trasy cyklostezky Varhany v celé délce 17 km z České Lípy do
Kamenického Šenova.

Název
parametru
projektu

Oprava celého úseku cyklostezky

Měrná
jednotka

km
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Hodnota
parametru

17

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

800.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

70

Max. výše
dotace (Kč)

560.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

neinvestice
1.3.2017 – 30.12.2018
3
00262871

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Město Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Účel projektu

Stavba úseku cyklostezky „Paradise“ – Chrastava v km 12,974 – 13,555

Název
parametru
projektu

Výstavba úseku cyklostezky

Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

2.716.736,75

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

14,72

Cyklostezka „Paradise“ - Chrastava
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Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

400.000
investice
1.5.2017 – 31. 10. 2017
4
00672106

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Obec Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31
Chrastava

Účel projektu

Stavba úseku cyklostezky „Paradise“ – Bílý Kostel nad Nisou v km 12,050
– 12,974

Název
parametru
projektu

Výstavba úseku cyklostezky

Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

4.521.742,82

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

8,85

Max. výše
dotace (Kč)

400.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

Cyklostezka „Paradise“ – Bílý Kostel nad Nisou

investice
1.5.2017 – 31. 10. 2017
5
00672904

Poř. číslo
IČ
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Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Obec Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Mimoň
Magistrála Ploučnice – úsek Noviny pod Ralskem

Účel projektu

Stavba cyklostezky v úseku od Průrvy Ploučnice po lávku na Ploučnici
v celkové délce 1,6 km s proměnlivou šířkou 1,25 – 3 m

Název
parametru
projektu

Projektová dokumentace k územnímu řízení a projektová dokumentace ke
stavebnímu řízení

Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1+1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

8.619.405,71

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

10,5

Max. výše
dotace (Kč)

905.037,60

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

investice
15.10.2017 – 10.12.2018

PROGRAM 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY
1
Poř. číslo
70946213
IČ
Příjemce
dotace/
Mikroregion Frýdlantsko, dobrovolný svazek obcí
žadatel/sídlo
Název
Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese
projektu
Heřmaničky
Účel projektu

Příprava dokumentace pro realizaci projektu pro bezpečnou cyklodopravu
na bývalém tělese úzkorozchodné trati Heřmanička.
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Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

Zjednodušená technická dokumentace + geodetické zaměření
ks

Hodnota
parametru

1+1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

939.600

30

Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

281.880
neinvestice
3.4.2017 – 30.11. 2017
2
00260746
Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice - Ploužnice

Účel projektu

Zpracování projektové dokumentace k provádění stavby – Potoční ulice Ploužnice

Název
parametru
projektu

Projektová dokumentace k provádění stavby

Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

1.200.000
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Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

70

Max. výše
dotace (Kč)

840.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

investice
19.4.2017 – 30.12.2018
3
00275841

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Obec Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov

Účel projektu

Zpracování dokumentace pro územní řízení z hlediska vytvoření
bezpečného cyklistického koridoru v souběhu silnice II. třídy II/289

Název
parametru
projektu

Dokumentace pro územní řízení

Cyklostezka Oleška

ks

Měrná
jednotka
Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

800.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

50

Max. výše
dotace (Kč)

400.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

investice
1.7.2017 – 30.6.2018
4

Poř. číslo
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IČ

00260771

Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

Město Nový Bor, Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Název
projektu

Lípa Bor na kole

Účel projektu

Zpracování územně technické studie, která prověří možnosti realizace
bezpečného propojení měst Česká Lípa – Nový Bor pro cyklisty
s odkloněním ze silnice I. třídy I/9

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

Územně technická studie
ks
1

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

237.692,40

70

Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

166.384,68
investice
1.7.2017 – 30.4.2018
5
00262781
Město Frýdlant, Nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant
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Účel projektu

Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

Zpracování projektových podkladů k vybudování cyklostezky chodce podél
ul. Bělíkova a ul. Zámecká

Výškopisné a polohopisné zaměření, vč. inž. sítí
Dendrologický posudek
Technická studie
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Inženýrská činnost v rámci pořízení dokumentace pro územní řízení
Kpl

Hodnota
parametru

1+1+1+1+1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

204.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

70

Max. výše
dotace (Kč)

142.800

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

investice
1.1.2017 – 30.12.2018
6
72559616

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Cyklostezka svaté Zdislavy Nový bor – Bílý Kostel nad Nisou, dobrovolný
svazek obcí

Účel projektu

Zpracování projektové dokumentace úseku Bílý Kostel nad Nisou - Rozkoš

Název
parametru
projektu

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Měrná
jednotka

ks

Cyklostezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel
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Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

650.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

69,23

Max. výše
dotace (Kč)

450.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu
Účel projektu
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

investice
1.7.2017 – 30.6.2018
7
00672904
Obec Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Mimoň
Magistrála Ploučnice – úsek Noviny pod Ralskem
Zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení úseku
cyklostezky od Průrvy Ploučnice po parkoviště u Průrvy.
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení
ks

Hodnota
parametru

1+1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

215.172

70

Max. výše
dotace (Kč)

150.620,40
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Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

investice
2.5.2017 – 2.5.2018
8
00263125
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace 610 Příšovice - Přepeře

Účel projektu

Zpracování dokumentace pro stavební povolení

Název
parametru
projektu

Dokumentace pro stavební povolení

Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

252.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

50

Max. výše
dotace (Kč)

126.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

neinvestice
1.1.2017 – 30.12.2018
9
00260967
Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
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Název
projektu

Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu
povolení

Účel projektu

Projektové práce na realizaci akce „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem –
Pláž“ v rozsahu pro stavební povolení

Název
parametru
projektu

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění stavebního
povolení
ks

Měrná
jednotka
Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

1
250.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

70

Max. výše
dotace (Kč)

175.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

neinvestice
1.8.2017 – 30.6.2018
10
00260576

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

Zpracování studie proveditelnosti cyklostezky na úseku Lvová – Jablonné
v P. - Kunratice

Účel projektu

Zpracování studie proveditelnosti

Název
parametru
projektu

Studie proveditelnosti

Měrná
jednotka

ks

Město Jablonné v Podještědí, Náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v
Podještědí
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Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

150.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

66,67

Max. výše
dotace (Kč)

100.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

investice
1.6.2017 – 30.11.2017
11
00276111
Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Greenway Jizera

Aktualizace zpracování dokumentace pro územní řízení – řešení průchodu
Účel projektu cyklostezky Údolím Jizery a dílčí změny v Benešově u Semil a v Hájích nad
Jizerou
Název
Dokumentace pro územní řízení (aktualizace)
parametru
projektu
Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

400.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

50
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Max. výše
dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

200.000
investice
1.7.2017 – 30.6.2018
12
00524301
Obec Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova 145, 471 55
Cyklostezka Kunratice u Cvikova – Cvikov I. etapa, Cyklostezka svaté
Zdislavy

Účel projektu

Zpracování projektové dokumentace úseku Kunratice u Cvikova – až po
Drnovec

Název
parametru
projektu

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
ks

Měrná
jednotka
Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

390.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

69,23

Max. výše
dotace (Kč)

270.000

Investice/
neinvestice

investice

Termín
realizace
projektu

1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

13
00276031
Obec Radostná pod Kozákovem, Lestkov 77, 512 63 Radostná pod
Kozákovem
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Název
projektu

Cyklostezka Lestkov – U kříže

Účel projektu

Zpracování dokumentace pro stavební povolení pro nemotorovou dopravu
v úseku Lestkov centrum – Lestkov křižovatka U kříže

Název
parametru
projektu

Dokumentace pro stavební povolení

Měrná
jednotka

kpl

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

182.000

Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)

54,95

Max. výše
dotace (Kč)

100.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

investice
1.3.2017 – 31.12.2017

schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy,
2.

vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 6.3 Podpora projektové přípravy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

73

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

68. (65) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 5. 2017 do 12. 6. 2017
b)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
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c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného
stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov a určení Městského úřadu
Tanvald, Odboru stavební úřad a životní prostředí, k výkonu této působnosti pro
celý správní obvod obce Harrachov
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2017
Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2017
Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2016
Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2016
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu za rok 2016
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok
2015
Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. a 9. zasedání rady kraje a 9., 10.,
11. a 12. mimořádném zasedání rady kraje
Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany
Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017
Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“

Předkladatel: členové rady dle předložených písemných informací
Diskuze
Martin Půta
 Upozornil na písmeno c) – stavební úřad v Harachově skončí a agendu bude vykonávat
Mú Tanvald. Písmeno m) – shrnutí nejpodstatnějších makroekonomických čísel
z hospodaření kraje. Dále je zde uvedena informace k podnikatelskému inkubátoru
písm. l).
Marek Pieter
 Uvedl, že je zde obsažena písemná informace – přehled veřejných zakázek, která bude
standardně překládaná na programu ZK.
 Dále sdělil k písmenu g) – vyzval, aby se všichni podívali na obsažená data, která jsou
velice zajímavá.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 294/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 5. 2017 do 12. 6. 2017
b)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
c)
Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného
stavebního úřadu Městskému úřadu Harrachov a určení Městského úřadu
Tanvald, Odboru stavební úřad a životní prostředí, k výkonu této působnosti
pro celý správní obvod obce Harrachov
d)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2017
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e)
f)

Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2017
Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu obyvatel” za rok 2016
g)
Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2016
h)
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu za rok 2016
i)
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok
2015
j)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. a 9. zasedání rady kraje a 9., 10.,
11. a 12. mimořádném zasedání rady kraje
k)
Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany
Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017
l)
Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 17. 5. 2017 do 12. 6. 2017
b) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
c) Návrh na vydání Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného stavebního
úřadu Městskému úřadu Harrachov a určení Městského úřadu Tanvald, Odboru stavební
úřad a životní prostředí, k výkonu této působnosti pro celý správní obvod obce
Harrachov
d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2017
e) Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje ke květnu 2017
f)

Výroční zpráva “Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatel” za rok 2016
g) Zpráva o činnosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za
rok 2016
h) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu za rok 2016
i)
j)

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje za rok 2015
Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. a 9. zasedání rady kraje a 9., 10., 11. a 12.
mimořádném zasedání rady kraje

k) Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany
Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017
l) Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje“
HLASOVÁNÍ Č.:

74

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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69. (66) Změna ve Výboru dopravy zastupitelstva kraje – odvolání z funkce člena
Předkladatel: Martin Půta
 Předložený bod stáhnul z programu jednání.
70. (67) Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu
novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Ing. Michael Canov
 Uvedl, že s pověřením souhlasí a bude pro něj ctí reprezentovat stanovisko Libereckého
kraje v Senátu Parlamentu ČR.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 295/17/ZK
Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona
o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR
Zastupitelstvo kraje po projednání
pověřuje
Ing. Michaela Canova,
člena
Zastupitelstva Libereckého kraje, jednat ve věci návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, schváleného usnesením zastupitelstva č. 119/16/ZK, jménem
Zastupitelstva Libereckého kraje na jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky, konaném dne 12. 7. 2017,
a na jednáních Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České
republiky a Komise pro rozvoj venkova Senátu Parlamentu České republiky, konaných
dne 18. 7. 2017
a ukládá
Ing. Michaelu Canovovi jednat ve věci tohoto návrhu za Zastupitelstvo Libereckého kraje.
Termín: 18. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

75

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

71. (70) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 296/17/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový
Oldřichov, IČO 00260789, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy
základní a mateřské školy“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava střechy budovy základní
a mateřské školy“ z 30. 6. 2017 na 31. 12. 2017, a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017 na 19. 2. 2018, a z 30. 9. 2017 na 31. 3. 2018
pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13
Nový Oldřichov, IČO 00260789 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava střechy budovy základní
a mateřské školy“
a ukládá
1) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, informovat o usnesení zastupitelstva kraje
příjemce dotace
Termín: 30. 06. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu
Löffelmannovi, členu rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

76

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

72. (71) Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné
autobusové dopravy
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Ing. Miloš Tita
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Za klub KSČM konstatoval, že pokud je toto cesta k vytvoření vnitřního dopravce, tak to
podporují. V tuto chvíli ale není informace o stavu společností, které mohou být zapojeny,
a o jejich finančním stavu. Požádal o sdělení toho, jaké budou následující kroky.

Martin Půta
 Záměrem je hledání cesty k vytvoření vnitřního dopravce, toto může být jedna
z možností, vedle toho jsou další možnosti, a to i vytvoření dopravce „na zelené louce“.
Dále proběhne posouzení finančního zdraví všech tří dopravců, kteří budou schopni
odkrýt karty v těch částech svých firem, které podnikají na území LK, a to budou právě ty
další kroky. Dnešní navrhovaný krok, tj., navrhované usnesení, a to je pouze schválení
záměru a toho oznámení o dobrovolné průhlednosti „ex ante“, aby nemohl v budoucnosti
někdo konstatovat, že kraj neinformoval o tomto záměru a věcí, které se budou týkat
posouzení jednotlivých společností. Pokud jednání budou úspěšná, tak budou předložena
nejdříve na 7. ZK. Pokud budou relevantní informace, tak se budou projednávat
před jednáním ZK pro zodpovězení případných dotazů.
Ing. Radovan Vích
 Sdělil, že klub SPD+SPO tento záměr podpořil.
Marek Pieter
 Sdělil ohledně dobrovolného oznámení ex ante, k tomu, že se může pak vyjádřit případně
jiný dodavatel. Důležitou podmínkou pro LK je, aby ta společnost byla ve vlastnictví
pouze veřejných subjektů, aby tam nebyly fyzické osoby ani právní subjekt, a to, aby
mohl LK následně zadávat v rámci vertikální spolupráce jednotlivé výkony. Požadavek
byl ten, aby bylo všeobecné posouzení variant, zda vstup do dopravce nebo postavení
na zelené louce. V oznámení je napsané, že je důležité, aby bylo minimálně 75%
hlasovacích práv za bezpečnost stanov.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 297/17/ZK
Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné
autobusové dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
a) se záměrem uskutečnit majetkový vstup Libereckého kraje do obchodní společnosti
zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy v regionu Libereckého tak, aby podíl
Libereckého kraje byl většinový a reprezentoval minimálně 75 % podíl na hlasovacích
právech a zároveň byly naplněny legislativní podmínky pro přímé zadání v rámci
tzv. vertikální spolupráce podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
nebo založit takovou novou společnost
b) se záměrem jednat za účelem majetkového vstupu nebo založení nové společnosti podle
ad a) se společnostmi ČSAD Liberec, a.s., BusLine a.s a ČSAD Česká Lípa a.s. a vlastníky
(akcionáři) těchto společností
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje vést konkrétní jednání o majetkovém vstupu Libereckého
kraje do obchodní společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy nebo
založení nové společnosti a předložit zastupitelstvu kraje návrh konkrétního projektu
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a postupu ve věci, včetně zdůvodnění navrhovaného řešení, jeho výhod, benefitů a rizik
na jednání dne 29. 8. 2017
Termín: 29. 08. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

77

PRO:

29

PROTI:

ZDRŽEL SE:

1

1

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

73. (72) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 298/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele
peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana, ve výši 40.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům na tyto akce a v této výši:
žadatel

Rychnov u Jablonce
nad Nisou

Obec Svijanský Újezd

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

Husova 490, 468 02
Rychnov u Jablonce
262552 nad Nisou
Svijanský Újezd 27,
463 45 Svijanský
671894 Újezd

akce

název
parametru

měrná
jednot
ka

Rychnovské slavnosti
2017

doba trvání
akce

den

1

10 000,00 Kč

doba trvání
akce

den

1

30 000,00 Kč

Slavnosti Svijasnkého
piva 2017

hodnota
paramet
ru

Max. výše
fin. Podpory

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými obcemi
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2017.
Termín: 31. 07. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

78

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

74. Náměty a připomínky
Diskuze
Martin Půta
 Sdělil, že dne 31. 8. 2017 ve 13.00 hodin proběhne oficiální otevření Evropského domu.
Noví nájemníci se tam budou stěhovat postupně. Pozvánka bude zaslána během letních
měsíců.
Ing. Květa Vinklátová
 Upozornila, že dne 30. 6. 2017 od 6.00 do 8.30 hodin bude Liberecký kraj na TV Nova –
Snídaně s novou – budou tam vstupy, kdy hlavní vysílací stany budou v Liberci u
Severočeského muzea a na Malé Skále. Jde o propagaci LK.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Informoval o prohlášení ministra zdravotnictví o tom, že se sestrám a ostatním
pracovníkům ve zdravotnictví v nepřetržitém a třísměnném provozu přidají 2.000 Kč.
Vláda to vyhlásila, ale zvolila cestu nejhorší, kdy příjemcem této dotace bude kraj a ten
musí vyhlašovat další svůj dotační titul. Od prohlášení se intenzivně jedná na úrovni
všech krajů. Tato cesta se krajům nelíbí, důvod je prostý. Dodrží-li se všechny zákonné
lhůty, tak se peníze mohou dostat k příjemci v listopadu nebo v prosinci. Bude-li vláda
trvat na tomto postupu, bude to komplikované.
Martin Půta
 Uvedl, že tento postup vlády se týká také pracovníků v sociálních službách. V srpnu
na ZK se pravděpodobně předloží rozpočtové opatření, kterým se budou tyto vládní sliby
transferovat do organizací. Tak jako ve zdravotnictví, bude objem peněz, které vláda
pošle, menší než potřeba. Rezort kultury si musí vše kompenzovat sám, od vlády nic
nepřijde.
Petr Tulpa
 Informoval, že Liberecký kraj má své zastoupení na dětské Olympiádě v Brně.
LK podpořil tuto reprezentaci částkou 2.400.000 Kč. Sdělil dosažené úspěchy, které se
mohou ještě změnit. Je to akce velmi dobrá, dobře organizovaná.

XXX
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==================================================================
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16:45 hodin.
7. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 29. 8. 2017 od 14:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Lena Mlejnková

.………………………………
Ing. Milan Kouřil

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

V Liberci, 4. 7. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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