Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 26. 9. 2017
Přítomno:

38 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Mgr. Jan Farský, Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Jan Korytář,
Ing. Milan Kouřil, Bc. Lena Mlejnková, Mgr. Pavel Svoboda,
Mgr. Romana Žatecká

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Stříbrný, Martin Brož

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.05 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 8. 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.
Následně 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 33 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se omluvili Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Svoboda.
Bc. Martina Teplá avizovala pozdní příchod.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
M. Půta sdělil k zápisu z 8. zasedání ZK dne 29. 8. 2017, že ověřovateli zápisu byli
MUDr. Přemysl Sobotka a Michal Kříž. Zeptal se obou, zda zápis ověřili
a zda k němu mají nějaké připomínky. Připomínky nebyly, tímto byl zápis schválen.

2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřili Vladimír Stříbrný a Martin Brož.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
1

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

USNESENÍ č. 364/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Vladimíra Stříbrného
- Martina Brože
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi ve standardním složení.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 365/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda
-

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

-

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

-

Bc. Martina Sejkorová (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a požádal klub ZpLK o zvolení náhradníka za Bc. Zuzanu
Kocumovou.
 Za klub ZpLK prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., navrhl sebe.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 366/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Ing. Eva Burešová (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (ZpLK)
Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
 Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi následující materiály
- Bod č. 40 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu – přepracováno
na základě projednání v mRK dne 25. 9. 2017.
- Písemná informace 45 m) - Sdělení ředitele BusLine a.s. řidičkám a řidičům – nově
zařazena.

5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 15. 9. 2017 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 8. zasedání ZK
dne 26. 9. 2017.
Dne 22. 9. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje.
- Bod č. 24 – Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s.
- Bod č. 45 l) – písemná informace – Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení
na kofinancování osobních nákladů sociálních služeb definovaných v zákoně
3
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o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v roce 2017.
- Bod č. 47 – Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nových členů.
- Bod č. 48 - Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
pro zemědělství“ – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování.
- Bod č. 49 - Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ –
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování.
- Bod č. 50 - Projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – závazek
spolufinancování.
 Tyto body byly doplněny na základě jednání RK dne 19. 9. 2017.
M. Půta sdělil, že k bodu č. 41 - Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019, je na zasedání přítomen Jiří Kejval, předseda Českého
olympijského výboru, pro zodpovězení případných dotazů. Uvedl, že bod bude předřazen
před bodem č. 8 na programu jednání.
Hlasování o programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 29. 8. 2017

Martin Půta

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 16. srpna
do 11. září 2017

Martin Půta

8.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna
rozsahu parametru

Martin Půta

9.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna
termínu dokončení akce

Martin Půta
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10.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 –
úprava kapitoly 914 01 – Působnosti, odbor
kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana, poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů
na zveřejnění Magazínu KRAJ

Martin Půta

11.

Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje
na období let 2018 – 2021

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú. Polevsko
(FAMA 2017/05/035)

Ing. Jitka Volfová

13.

Ing. Jitka Volfová

1)

Majetkoprávní operace – koupě
pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)

2)

pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)

14.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků
v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2017/06/041)

Ing. Jitka Volfová

15.

Majetkoprávní operace
pozemků v k.ú. Košťálov

nabytí

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku
v k.ú. Tachov u Doks

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Brniště

Ing. Jitka Volfová

18.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Harrachov

pozemků

Ing. Jitka Volfová

19.

Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení
č. 244/17/ZK v bodě 2)

Ing. Jitka Volfová

20.

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

21.

Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí
části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní
síť sociálních služeb Libereckého kraje na období
2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

22.

Poskytnutí neinvestičních dotací ze státního
rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských
pracovníků ve směnném provozu

MUDr. Přemysl
Sobotka

23.

Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub
na projekt „Kryté stání v objektu č.p. 14 v ul.
Boženy Němcové v Českém Dubu“

MUDr. Přemysl
Sobotka

–

–

bezúplatné

darování: pozemků

–

prodej:
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24.

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

MUDr. Přemysl
Sobotka

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 –
navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů
kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových
organizací odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu včetně stanovení výše
nařízeného odvodu

Ing. Květa Vinklátová

26.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch –
prodloužení termínu realizace projektu, změna
závazných parametrů projektu

Ing. Květa Vinklátová

27.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 –
úprava kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor
životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny

Jiří Löffelmann

28.

Souhlas s převodem vlastnictví investičního
majetku Města Žandov do majetku Severočeské
vodárenské společnosti a.s.

Jiří Löffelmann

29.

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské
listiny společnosti

Jiří Löffelmann

30.

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu
„Technologie Školní statek“, předfinancování
projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017

Jiří Löffelmann

31.

Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 259/17 převod finančních prostředků z kapitoly 914 02
Působnosti – odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů do kapitoly 917 02 Transfery
- odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Radka Loučková
Kotasová

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Vyhlášení
programu
Kotlíkové
dotace
v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 –
zapojení přijaté zálohy dotace na projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých
vratek z regionální rady a dotací přijatých z fondů
EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované
krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 –
Spolufinancování EU

Ing. Radka Loučková
Kotasová

35.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje technické“ – Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace –
navýšení
závazku
předfinancování
a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

36.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje automobilového průmyslu“ –
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace –
navýšení
závazku
předfinancování
a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

37.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ –
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

38.

Projekty „Významné aleje Libereckého kraje –
3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“
a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa:
Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření
Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

39.

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně –
Základní škola Poniklá, příspěvková organizace

Petr Tulpa

40.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 –
úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

41.

Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her
IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019

Petr Tulpa

7

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

42.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 –
úprava kapitol 914 04 – Působnosti, 917 04 –
Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace „Pořízení projektové
dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro
sportovce“, navýšení Stipendijního programu
Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků
na reprezentační oblečení účastníků Her zimní
olympiády dětí a mládeže

Petr Tulpa

43.

Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím
řízení pro Východosaskou síť II (OSN II)
č. OLP/829/2016

Marek Pieter

44.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy;
navýšení
nespecifikované
rezervy
akce
„Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“

Marek Pieter

45.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených
písemných informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová
opatření
od 9. 8. do 5. 9. 2017

b)

Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku
Libereckého kraje a poskytnutí finančních darů
vítězným kronikářům
Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvková organizace

Ing. Květa Vinklátová

d)

Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2017 ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při
zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – o

Mgr. René Havlík

e)

Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové
politiky Libereckého kraje za rok 2016
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen
2017

Mgr. Pavel Svoboda

Ukončení přípravy projektu „Informační systémy
pro správu a evidenci dopravní infrastruktury –
ePasport“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

c)

f)
g)

přijatá
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období

MUDr. Přemysl
Sobotka

Ing. Jitka Volfová
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h)

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
- financování výstavby, modernizace, oprav
a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu
vlády ČR "Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti na rok 2018"
Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na
13.
a
14.
zasedání
rady
kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

k)

Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního
prostředí
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
za 1. pololetí roku 2017

l)

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení mimořádného kola dotačního
řízení na rok 2017 - řízení na kofinancování
osobních nákladů sociálních služeb definovaných
v zákoně o sociálních službách, které je
financováno z prostředků kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu v roce 2017
Sdělení ředitele BusLine a.s. řidičkám a řidičům

Mgr. Roman Baran,
předseda Výboru
zemědělství a
životního prostředí
ZLK
Mgr. Pavel Svoboda

i)

j)

m)

Mgr. Pavel Svoboda

Marek Pieter

Marek Pieter

46.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické
dopravy pro Obec Bílý Kostel nad Nisou, na projekt
„Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“

Marek Pieter

47.

Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého
kraje - rezignace a volba nových členů

Ing. Milan Kouřil,
předseda klubu ANO
2011

48.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje pro zemědělství“ – Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

49.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje služeb“ – Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

50.

Projekt
„Rozvoj
informačních
systémů
a technologií ZZS LK“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

51.

Náměty a připomínky
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HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal předložená usnesení RK, mRK, ZK
a výborů a požádal prostřednictvím ředitele KÚ LK o doplňující informace k usnesení
č. 1517/17/RK, dle zprávy z Výboru kontrolního. Znovu upozornil na opakující
se formální nedostatky u usnesení RK, ZK, jednotlivých výboru ve smyslu zápisu
z jednání výborů.
Martin Půta
 Doporučil Ing. Titovi, aby věci, tykající se zápisů a plnění usnesení z RK, komunikoval
přímo s ředitelem KÚ LK, mimo jednání ZK. Ředitel tyto záležitosti může řešit
na jednání RK v rámci bodu kontrola plnění usnesení rady kraje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 367/17/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 268/17/ZK z 31. 8. na 30. 9. 2017
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 7/17/ZK, 21/17/ZK, 119/17/ZK, 141/17/ZK, 256/17/ZK,
271/17/ZK, 272/17/ZK, 279/17/ZK, 282/17/ZK, 284/17/ZK, 292/17/ZK, 297/17/ZK,
324/17/ZK, 327/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 16. srpna do 11. září 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 368/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 16. srpna do 11. září 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 16. srpna do 11. září 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (41) Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod. Sdělil, že bod bude na základě různých jednání upraven
po projednání, a to v usnesení, části 3 - 3.2 rok 2019 - bude celková předpokládaná
výše snížena z 15 mil. Kč na 10 mil. Kč, a tím pádem bude celková předpokládaná výše
20 mil. Kč snížena na 15 mil. Kč. Písemný návrh předal předsedovi návrhové komise.
Martin Půta
 Pozval Jiřího Kejvala, předsedu Českého olympijského výboru k řečnickému pultu
k představení her.
Diskuze
Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru
 Představil olympijské hry, které by se mohly v LK konat. Mluvil o celém projektu
olympijských her a uvedl důvody, proč je akce přínosná. Sdělil termíny uplynulých
i možných nadcházejících olympijských her. Připomněl velkou sledovanost her
v minulosti, a také podporu turismu a propagaci v mediích.
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednal v původní verzi s vyšší částkou
a pro tu výbor nepřijal žádné stanovisko, doporučil částku optimalizovat. Sdělil,
že současnou sníženou částku tedy podporuje.
Petr Tulpa
 Doplnil, že dnešním rozhodnutím se budou odvíjet další záležitosti, popsané v materiálu.
 Připomněl, že o tom, kde by jednotlivé sporty měly připadat do úvahy, budou rozhodovat
právě oddíly těchto sportů. Sdělil, že ke konání akce jsou k dispozici ještě dvě města –
Česká Lípa a Jablonec nad Nisou.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Výbor, díky příslibu toho, že se částka sníží, souhlasil.
 Vznesl dotaz, co znamená 10 mil. Kč nehmotné podpory ze strany Českého olympijského
výboru.
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Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru
 Reagoval na pana Hockeho – jsou to především příspěvky od partnerů, je to „branding“,
na který si dávají pozor, dále práce dobrovolníků, organizačního výboru, atd. Je ochoten
poskytnout vyúčtování z Jihomoravského kraje, kde to je rozpracované.
Martin Půta
 Opakoval slova, která řekl na RK, že 15 mil. Kč je horní hranice a předpokládá, že města,
která budou partnery, poskytnou racionálnější cenu, než tu, kterou mají
ve standardním ceníku.
 Sportovišť v LK je více, např. atletiku si umí představit v Turnově, na skvěle vybaveném
stadionu. Dojezdové vzdálenosti jsou dobré. Částka 15 mil. Kč je horní hranice, kterou je
ochoten LK ze svého rozpočtu vydat, není zde povinnost to celé vyčerpat.
 Z hlediska fungování ekonomiky je nyní LK v období, kdy to, že se rozhodne o tom,
zda olympiádu uspořádat, neznamená, že se bude škrtat v jiných oblastech, což byla jedna
z obav Výboru pro tělovýchovu a sport.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
 Potvrdil, že návrh obdržel v písemné podobě a je hlasovatelný.
Ing. Petr Beitl
 Sdělil, že byl jedním z členů Výboru pro tělovýchovu a sport, který se ptal, zda lze
garantovat, že fondy pro sport budou v dalších letech naplněny minimálně tak, jak byly
letos. Sám se dotazoval, kdy vznikne fond sportovní infrastruktury, protože na každém
zasedání obdrží žádost nějaké sokolovny či klubu o finanční podporu, samotný oddíl si
neumí poradit. Otázkou je, zda schválit 15 mil. Kč na čtyřdenní akci pro děti, které jsou
ve sportu zapojeny, aktivně sportují, mají své termínové kalendáře v tomto období,
tzn., že jim plyne jejich sportovní sezóna a LK je z toho chce vytrhnout a uspořádat jim
„monstr“ akci. Pokud na to LK má, tak je to přijatelné, ale je tu ještě oblast sociální,
kde se řeší např. navyšování mezd, a to, co se bude řešit příští rok. Byl by rád, aby vše
podstatné bylo garantováno, a pak se teprve konaly radosti typu olympijské hry.
 Jako primátor města Jablonec nad Nisou se ohradil, že děti reprezentují prvně své oddíly
a svá města.
Martin Půta
 Reagoval na Ing. Beitla, odkazoval na Programové prohlášení koalice, kde je garantováno
30 mil. Kč ročně do sportovních grantů, a to se v každém případě dodrží. Vše
v budoucnu, co není v prohlášení zahrnuto, je na rozhodování zastupitelstva. V případě
sociální oblasti zopakoval, že pokračování dotačního programu, resp. výzvy na rozdělení
34 mil. Kč, které LK obdržel z MPSV, proběhne tak, aby byly rozděleny ještě do konce
roku 2017. Zdůraznil, že se všemi navýšeními v letošním roce už bude řada organizací,
které budou mít svůj rozpočet naplněn tak, jak ho původně plánovaly na letošní rok,
počítat, a tak budou moci žádat jen v rozsahu původních očekávání na letošní rok. Ani
tam LK nebude zasahovat v rozpočtu v sociální sféře dramaticky do mínusu.
Ing. Petr Beitl
 Sdělil, že Programové prohlášení koalice samozřejmě četl a našel v něm spoustu priorit,
které chce LK podporovat, ale olympijské hry tam nenašel. Za to tam našel sociální
oblast, sport z hlediska investic a provozu a spoustu dalších údajů.
Martin Půta
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Sdělil, že se celý tento rok LK pohybuje v oblasti dotací ve sportu bez schváleného
programu, resp. strategie financování sportu. Pevně věří, že výbor v spolupráci s rezortem
předloží materiál tak, jak opakovaně žádal, do konce listopadu tak, aby finanční
prostředky na příští rok, které se ve sportu rozdělují, měly nějaká jasná pravidla, protože
letos LK „jede ze setrvačnosti“ ze strategie, která platila do konce roku 2016. Pokud chce
LK z předpokládaných 60 mil. Kč v příštích letech podpořit i investiční akce, tak by se na
tom měl shodnout Výbor pro tělovýchovu a sport, jako odborný orgán. Výbor bude
strategii projednávat, hejtman se chce zúčastnit, a dále si přeje, aby vítězily hlavně
dlouhodobé zájmy a ne zájmy jednotlivých organizací, které jsou v tom výboru
zúčastněny.

Ing. Dan Ramzer
 Vzhledem k tomu, že klub pracoval s usnesením Výboru pro tělovýchovu a sport, požádal
o vyhlášení krátké přestávky pro poradu klubu ODS s ohledem na následující hlasování.
Martin Půta vyhlásil přestávku od 14.35 do 14.40 hodin.
Martin Půta
 Opakoval, že 15 mil. Kč je horní hranice a bude usilovat o to, aby přípravné týmy byly
složeny tak, aby se nevyčerpala.
Daniel David
 Sdělil, že byl účasten Olympijských her konaných v Brně, akce byla hezká a doprovodný
program super, děti si to užily.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 369/17/ZK
Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. znění Přihlášky Libereckého kraje k pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019,
2.
3.

předložení Přihlášky Libereckého kraje k pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019 Českému olympijskému výboru,
závazek financování pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
z rozpočtu Libereckého kraje do celkové předpokládané výše 15.000.000 Kč v členění
3.1 rok 2018 - celkové předpokládané výše 5.000.000 Kč,

3.2 rok 2019 - celkové předpokládané výše 10.000.000 Kč,
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Přihlášku Libereckého kraje k pořadatelství Her IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019 Českému olympijskému výboru.
Termín: 29. 09. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 3
HLASOVÁNÍ Č.: 7
PRO: 32
PROTI: 2
NEHLASOVAL: 1
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Martin Půta
 Poděkoval panu Kejvalovi za účast na jednání ZK.
 Požádal Petra Tulpu o předložení harmonogramu všech přípravných kroků Olympijských
her na dalším jednání ZK.
Ing. Petr Beitl
 Konstatoval, že v usnesení zastupitelstva města Jablonce nad Nisou bylo deklarováno,
že pokud akce bude chválena Zastupitelstvem Libereckého kraje, tak ji město Jablonec
nad Nisou podpoří.
9. (8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu
parametru
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 370/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu parametru
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Města Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov,
IČO 275697, o změnu rozsahu parametru projektu „Pracovní místa s pracovní náplní
obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 187/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1) změnu rozsahu parametru projektu „Pracovní místa s pracovní náplní obsahující službu
v jednotce SDH kategorie JPO II“ z 2 pracovních míst s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II na 1 pracovní místo s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1952/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Městem Harrachov, se sídlem Harrachov 150,
512 46 Harrachov, IČO 275697, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
rozsahu parametru projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/1952/2017, Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 10. 2017

14

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

==================================================================
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení
akce
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Mgr. Jiří Ulvr
 Ohlásil střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 371/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení akce
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Studenec, se sídlem Studenec 364, 51233 Studenec,
IČO 00276162, o prodloužení termínu realizace projektu Rekonstrukce CAS 32 – T815,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu Rekonstrukce CAS 32 – T815
z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
z 19. 2. 2018 na 19. 8. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1281/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi Obcí Studenec, se sídlem Studenec 364, 51233 Studenec,
IČO 00276162, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje č. OLP/1281/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 31. 10. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 9
PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1
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11. (10) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –
Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil k rozpočtové částce na Magazín KRAJ – v důvodové zprávě se argumentuje
zvýšeným počtem výtisků v obcích, ve skutečnosti meziročně dochází pouze
k 3 % navýšení, zhruba o 1 tis. kusů, z 30 tis. na 31 tis. kusů, suma se ale zvyšuje tímto
rozpočtovým opatřením o 200 tis., což je zhruba 10 % celkového rozpočtu. Došlo
k výraznému zvýšení počtu výtisků, které se distribuují v rámci vysoutěžené firmy, která
to vkládá do své tiskoviny, ať už to byla 5+2 a dnes deník Extra. To ale v důvodové
zprávě není uvedeno. Možná jde pouze o problém důvodové zprávy, která není přesná.
Věc by si rád ujasnil, požádal o odkázání na osobu, se kterou by to mohl probrat a získat
detailní informace.
Martin Půta
 Sdělil, že ty to dotazy je vhodné směřovat na Mgr. Chýleho, vedoucího odboru kancelář
hejtmana nebo na Mgr. Fulkovou, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů. Tímto
pověřil Mgr. Havlíka, ředitele KÚ pro zajištění splnění.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 372/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 – Působnosti,
odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji
Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 257/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery – odbor kancelář hejtmana o celkovou
částku 150.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 01 – Působnosti – odbor kancelář hejtmana o celkovou
částku 150.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 2
HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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12. (11) Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod a poděkovala ekonomickému odboru.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Sdělil, že výbor tento bod schválil s tím, že alokace jednotlivých kapitol je na politické
vůli, samozřejmě vedení kraje a zastupitelů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 373/17/ZK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 - 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Střednědobý výhled rozpočtu
Libereckého kraje na období let 2018 – 2021 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 20. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

33

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (12) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú.
Polevsko (FAMA 2017/05/035)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 374/17/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú. Polevsko
(FAMA 2017/05/035)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatný převod:
- p.p.č. 420/2 o výměře 351 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 865/3 o výměře 29 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Polevsko, obci Polevsko, evidovaných na listu
vlastnictví č. 16 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká
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Lípa,
- p.p.č. 105/2 o výměře 44 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 107/3 o výměře 284 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 207/7 o výměře 882 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/3 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/4 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/5 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/6 o výměře 56 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/7 o výměře 180 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 1513/2 o výměře 119 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Horní Prysk, obci Prysk, evidovaných na listu
vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká
Lípa, od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 42196451,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (13) Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)
2)
pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 375/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)
2)
pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi - p.p.č. 325/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 325/16 o výměře
1 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Tanvald a obci Tanvald,
evidovaných na listu vlastnictví č. 3302 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od Teplárenství Tanvald, s.r.o., se sídlem
18
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Pod Špičákem 546, 468 41 Tanvald, IČO 64053903, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých), refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
2.

a)

koupi p.p.č. 709/10 o výměře 192 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 709/11 o výměře
8 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Slaná a obci Slaná, evidovaných
na listu vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000 Kč (slovy:
deset tisíc korun českých), bude uplatněna refundace,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (14) Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí
(FAMA 2017/06/041)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – doporučuje předkladatelům, aby součástí usnesení bylo
řádné odůvodnění jiného důležitého zájmu, který kraj takovým svým jednáním sleduje.
Tedy, aby vše bylo dle zákona o krajích, a dále je potřeba zdůvodnit cenu rozdílnou od
ceny v místě a čase obvyklé. Vzhledem k tomu, že náměstkyně panu Hockemu upravené
usnesení před ZK předložila, tak je vše v pořádku. Výbor odůvodnění navrhuje zadat
přímo do usnesení.
Martin Půta
 Požádal prostřednictvím ředitele KÚ o zajištěni tohoto postupu v dalších návrzích
usnesení.
Ing. Jitka Volfová
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Sdělil, že zákon hovoří o tom, že pokud se prodává za cenu nižší než je v čase a místě
obvyklá, tak musí být zdůvodněno. Souhlasí s provedením změny a používáním této
praxe v dalších návrzích. Odůvodnění z důvodové zprávy se přesune i do usnesení.

Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
 Sdělil, že písemný změněný návrh obdržel a následně jej přečetl.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 376/17/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě: pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA
2017/06/041)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupí:
- části p.p.č. 29/1 o předpokládané výměře cca 5 m2, zahrada,
- části p.p.č. 29/2 o předpokládané výměře cca 33 m2, zahrada,
- části st.p.č. 35 o předpokládané výměře cca 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházejících se v katastrálním území Žďár v Podbezdězí, obci Doksy, evidovaných
na listu vlastnictví č. 158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa, od
- části p.p.č. 172/1 o předpokládané výměře cca 1 m2, trvalý travní porost, nacházející
se v katastrálním území Žďár v Podbezdězí, obci Doksy, evidované na listu vlastnictví
č. 201 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
od manželů
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun
českých) za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/273 úsek hranice kraje Okna“, kdy tato cena se odchyluje od ceny v čase a místě obvyklé, pozemky je nutné
vykoupit z důvodu kolaudace stavby silnice II/273, tato akce je podpořena z prostředků
Integrovaného regionálního operačního programu a jedna z povinností je zajistit
kolaudační souhlas; refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

16. (15) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Košťálov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 377/17/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí: pozemků v k.ú. Košťálov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p.p.č. 1996/27 o výměře 94 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Košťálov, obci Košťálov, evidované na listu vlastnictví č. 60000
u Katastrálního pracoviště Semily, spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/7
k p.p.č. 1996/20 o výměře 290 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v
k.ú. Košťálov, obci Košťálov, zapsané na listu vlastnictví č. 376 u Katastrálního
pracoviště Semily, a spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k p.p.č. 1996/26 o výměře
303 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. území Košťálov, obci
Košťálov, zapsané na listu vlastnictví č. 322 u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemků dle účetní evidence činí
79 Kč (slovy: sedmdesát devět korun českých), pozemky jsou zastavěny tělesem silnice
č. II/286,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
c)

předložený návrh smlouvy číslo OLP/1745/2017 mezi Libereckým krajem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

17. (16) Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Tachov u Doks
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 378/17/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru: pozemku v k.ú. Tachov u Doks
Zastupitelstvo kraje po projednání
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VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

schvaluje
a) přijetí daru části p.p.č. 643/67 o výměře 64 m2, nově označené jako p.p.č. 643/69, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 323-158/2016
ze dne 24. 8. 2016, nacházející se v k.ú. Tachov u Doks, obec Tachov, od obce Tachov,
se sídlem Tachov 34, 472 01 Tachov, IČO 49864009, hodnota pozemku dle účetní
evidence činí 1.477,76 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých,
76 haléřů), pozemek pod tělesem silnice ev.č. III/2705,
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.: 16

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (17) Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Brniště
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 379/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování: pozemků v k.ú. Brniště
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování p.p.č. 1599/27 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1599/29 o výměře 160 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1599/62 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
p.p.č. 1599/66 o výměře 4 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1599/68 o výměře 26 m2, ostatní
plocha, způsob využití manipulační plocha, p.p.č. 1599/41 o výměře 15 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1599/45 o výměře 153 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p.p.č. 1599/73 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 497-85/2016 ze dne 5. 12. 2016,
nacházejících se v k.ú. Brniště, obci Brniště, obci Brniště, se sídlem Brniště 102, 471 29
Brniště, IČ 00260401, hodnota daru dle účetní evidence činí 7.500 Kč (slovy: sedm tisíc pět
set korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví obce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (18) Majetkoprávní operace – prodej: pozemků v k.ú. Harrachov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 380/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodej: pozemků v k.ú. Harrachov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej pčástí p.p.č. 1175/104 nově označených jako p.p.č. 1175/104 o výměře 537 m2,
a p.p.č. 1175/185 o výměře 1 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 1991-691/2012 ze dne 22. 4. 2013, nacházejících se v k.ú.
Harrachov, obci Harrachov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 227 u Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, za kupní cenu dle znaleckého posudku
č. 20-2267/2017 ze dne 22. 4. 2017 ve výši 199.060 Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc
šedesát korun českých), jedná se o pozemky, které se stanou součástí silnice I. třídy – I/10
Turnov - Harrachov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

20. (19) Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 244/17/ZK v bodě 2)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 381/17/ZK
Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 244/17/ZK v bodě 2)
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
23
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část usnesení č. 244/17/ZK v bodě 2) - 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
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (20) 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
 Petr Tulpa představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 382/17/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: 13. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (21) Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
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Petr Tulpa představil projednávaný bod.

Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 383/17/ZK
Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
a ukládá
a) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zaslat
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, jehož součástí je Základní
síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 na Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Termín: 13. 10. 2017
b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, jehož součástí je Základní
síť sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020 na webových stránkách
Libereckého kraje.
Termín: 13. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (22) Poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných
nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Bc. Stanislav Mackovík
 Sdělil, že bod byl projednán ve Výboru zdravotnictví, týká se to lůžkových
zdravotnických zařízení, netýká se to ZZS. Vznesl dotaz, zda LK uvažuje o tom, že by
se to začalo týkat i těch několika stovek záchranářů ZZS, protože zde vzniká disproporce,
lidé se časem mohou stěhovat z tohoto oboru jinam, kde se peníze začnou navyšovat.
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MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že na to nyní odpovědět neumí. Tento titul byl vydán Ministerstvem zdravotnictví
a Vládou ČR a týká se pouze lůžkových oddělení. O strategii, jak LK bude nakládat
se svými institucemi ZZS, se nejednalo.
Martin Půta
 Poděkoval rezortům, které se na tvorbě materiálu podílely.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 384/17/ZK
Poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných
nelékařských pracovníků ve směnném provozu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu společnostem:
a) Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV - Perštýn,
IČO 28700210 v celkové výši 155.440 Kč,
b) Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 - Staré
Město, IČO 27283933, v celkové výši 9.243.909,60 Kč,
c)

MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO 05421888,
v celkové výši 2.210.126,32 Kč,
d) Nemocnice Frýdlant, s.r.o., se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant, IČO 47311576,
v celkové výši 798.640 Kč,
e)

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 4446, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO 00829838, v celkové výši 3.435.760 Kč,
f) Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00854875, v celkové
výši 209.040 Kč,
g) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa, IČO 27283518, v celkové výši 3.623.360 Kč,
h) Nemocnice Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO 63145766,
v celkové výši 969.892 Kč,
i)

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Karla
Farského
267,
512
11
Vysoké
nad
Jizerou,
IČO
00193011,
v celkové výši 519.110,64 Kč,

schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3055/2017 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem
Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV - Perštýn, IČO 28700210 na projekt „Zvýšení
odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo
nepřetržitém provozu“,
b) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3056/2017 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.,
se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, IČO 27283933, na projekt
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c)

„Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném
nebo nepřetržitém provozu“,
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3063/2017 mezi Libereckým krajem a MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514
01 Jilemnice, IČO 05421888, na projekt „Zvýšení odměňování zdravotnických
pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,

d) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3064/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant, s.r.o., se sídlem
V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant, IČO 47311576, na projekt „Zvýšení odměňování
zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém
provozu“,
e) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3065/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o.,
se sídlem Nemocniční 4446, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00829838, na projekt
„Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném
nebo nepřetržitém provozu“,
f) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3067/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí následné péče s poliklinikou
Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizací, se sídlem Komenského 440, 512 51
Lomnice nad Popelkou, IČO 00854875, na projekt „Zvýšení odměňování zdravotnických
pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
g) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3069/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO 27283518, na projekt „Zvýšení
odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo
nepřetržitém provozu“,
h) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3070/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem
Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO 63145766, na projekt „Zvýšení odměňování
zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém
provozu“,
i) smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3071/2017 mezi Libereckým krajem a Ústavem chirurgie ruky a plastické
chirurgie, příspěvkovou organizací, se sídlem Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké
nad Jizerou, IČO 00193011, na projekt „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků
bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další
postup.
Termín: 30. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

27

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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24. (23) Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu
č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 385/17/ZK
Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu č.p. 14
v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Český Dub
se sídlem nám. Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, Český Dub I, IČ 00262722
ve výši 1.000.000 Kč na projekt „Kryté stání v objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v
Českém Dubu“,
vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc
schválit smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace mezi Libereckým krajem a městem
Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém
Dubu“,
schvaluje
smlouvu č. OLP/3116/2017 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Městem Český Dub, se sídlem nám. Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český
Dub, Český Dub I, IČ 00262722 na projekt „Kryté stání v objektu č. p. 14 v ul. Boženy
Němcové v Českém Dubu“
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, informovat
PhDr. Jiřího Milera, starostu města Český Dub, o výsledku.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (24) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
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Sdělil, že první zmínka o Superalianci na jednání ZK zazněla už začátkem roku 2017,
nyní se formálně zakládá. Vznesl dotaz, proč prodleva byla tak dlouhá. Dále se zeptal,
zda jsou již nějaké výstupy ze spolupráce v rámci Superaliance a zda by mohli zastupitelé
za čas obdržet vyhodnocení tohoto projektu, protože tato forma není standardní. Otázkou
je, proč nezvolit formu holdingu.

Martin Půta
 Uvedl, že ve standardní firmě se standardními akcionáři, kteří mají k nemocnici
standardní přístup, by projednání bylo již v červnu, ale primátor Liberce trval na tom, že
to chce nejdříve projednat v zastupitelstvu. Materiál byl v SML projednáván
ve čtvrtek. Očekával, že si zástupce města Liberec vyžádá účast pana náměstka, který
Superalianci navrhl a prosazoval na jednání zastupitelstva. Ale nestalo se tak. Kritizoval
jednání zástupců města – pro vytvoření holdingu by musela být vůle všech tří akcionářů,
zástupci města Liberec nejsou k debatě tohoto typu přístupní.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že schůzka proběhla neoficiálně, protože představenstva obou nemocnic
i zastupitelstvo LK věc schválily. Mezi českolipskou a libereckou nemocnici je veliká
tendence spolupracovat, ať už v medicínské, tak i v ekonomické části. Věří,
že po výběrových řízeních na generálního ředitele obou nemocnic se jednání urychlí
a bude to mít pozitivní dopad. Pravidelně budou všichni zastupitelé informování o tom,
jak se ve věci postupuje.
Martin Půta
 Konstatoval, že bude navrhovat, aby akcionáři o Superalianci hlasovali. Vnímá to jako
minimum, aby se ověřilo, jak je spolupráce mezi nemocnicemi a akcionáři nemocnic
vnímána.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 386/17/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 16. 10. 2017,
deleguje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti Krajská 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 16. 10. 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 16. 10. 2017 zastupoval Liberecký kraj,
hlasoval pro navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v pozvánce.
Termín: 16. 10. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (25) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu
kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových
organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení
výše nařízeného odvodu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor projednal body č. 25 a 26 a doporučil je
zastupitelům schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 387/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje
a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17, kterým se
a) navyšují příjmy rozpočtu kraje za rok 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních
prostředků z fondu investic Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO 000083194,
ve výši 600.000 Kč,
b) navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových
organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku v celkové výši
600.000 Kč pro potřeby Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194, z toho na
- PC pro handicapované uživatele do Hudební knihovny 25.000 Kč,
- Vybavení Hudební knihovny nábytkem a kobercem 15.000 Kč,
- Plátno do velkého sálu 32.000 Kč,
- Vybavení grafického studia a knihařské dílny, řezačka, skener, sady písem
26.000 Kč,
- Vybavení kavárny, nábytek a rolety 222.000 Kč,
- Materiál do půjčoven, zarážky a rozřaďovače knih, propagační materiál 160.000 Kč,
- Regály na knihy pro pobočku Ruprechtice 120.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017
30

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

==================================================================
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (26) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných
parametrů projektu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 388/17/ZK
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů
projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace Města Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá,
IČ 00260479, o změnu závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé - I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. června 2017,
2) žádost příjemce dotace Obce Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01
Turnov, IČ 00275913, o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské
výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku,
obec Mírová pod Kozákovem“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
na
základě
usnesení
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
č.
203/17/ZK
ze dne 30. května 2017,
rozhoduje
1) o změně závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé
- I. etapa“, příjemce dotace Města Dubá, z těchto
Název parametru
Statické zajištění – táhla
Odvodnění objektu

Jednotka
kpl
kpl

Hodnota
1
1

na tyto nové:
Název parametru
Statické zajištění – táhla
Sociální zařízení a bufet – jižní část (stavební část)
Sociální zařízení – severní část (stavební část)
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kpl
kpl
kpl

Hodnota
1
1
1
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2) o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské výzdoby oltáře
sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová
pod Kozákovem“ z 30. října 2017 na 31. května 2018, a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 1. prosince 2017 na 20. července 2018,
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery na projekt „Obnova objektu bývalé
sušárny chmele v Dubé - I. etapa“, uzavřené dne 27. července 2017 mezi Libereckým
krajem a Městem Dubá, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2118/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
na projekt „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce
sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“, uzavřené
dne 30. června 2017 mezi Libereckým krajem a Obcí Mírová pod Kozákovem, jehož
předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 20. 10. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
ke smlouvám k podpisu Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 15. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, jakým způsobem rekonstrukce bufetu souvisí s rekonstrukcí ohrožené
památky a zda by nebylo rozumnější věnovat peníze na skutečně ohroženou památku.
Ing. Květa Vinklátová
 Odpověděla, že projekt rekonstrukce sušárny chmele spočívá v tom, že krom záchrany
památky se toto místo stane podstatným místem v Dubé pro komunitní život. Slovo bufet
možná vyvolává různé asociace, ale ke komunitnímu životu to zkrátka patří. Místo je
mimořádné, je to veliká příležitost pro to, aby se život v Dubé kolem něj soustřeďoval.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Narážel na to, že kolegové z výborů si stěžují, že prostředků na obnovu památek je málo,
a když pak peníze mají jít na něco, co má podpořit komunitní život obce tak, proč si toto
neplatí obec sama. Kraj by se se svými omezenými prostředky měl věnovat skutečně
obnově ohrožených památek.
Martin Půta
 Konstatoval, že v tomto volebním období je v závazku pro financování a podporu obnovy
památek významně více finančních prostředků než v minulém. Vzhledem ke stavu
památek by podpora mohla být klidně mnohem vyšší a v LK by se určitě využila.
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28. (27) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 –
Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 27 – 30, 33 a 38 a doporučil
je zastupitelstvu ke schválení.
Ing. Miloš Tita, předseda klubu KSČM
 Sdělil, že klub tento bod podporuje, ale překvapilo je množství křížků a kapliček.
Pro tyto účely by bylo vhodnější využít, např., dotační program na opravu a obnovu
drobných sakrálních památek, od Ministerstva pro místní rozvoj, a tady se věnovat
skutečně zeleni.
Martin Půta
 Program byl takto vyhlášen, včetně toho, že se z něj dají opravovat i sakrální památky,
které nejsou v seznamu kulturních památek. Pokud je názor, že se v příštím roce věci mají
udělat jinak, tak bude ideální to v dotačním programu změnit. Sdělil, že tento krok
nepodpoří, drobné sakrální stavby do krajiny patří. LK se snaží o ně starat, aby v krajině
zůstaly.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Sdělil, že výbor k tomuto bodu nepřijal žádné usnesení. Vzhledem k tomu, že účast členů
na jednání výboru byla na hranici usnášeníschopnosti a jeden člen se zdržel hlasování,
tak nebylo možno usnesení přijmout.
Ing. Miloš Tita
 Reagoval, že se v žádném případě nebrání obnově sakrálních památek. Jen chtěl sdělit,
že pokud je tu možnost využít finanční prostředky státu, které mnohdy skončí nevyužity,
tak proč to neudělat.
Martin Půta
 Sdělil, že na jednání Asociace krajů byla na toto téma debata vedena a shodli se na tom,
že z pohledu hejtmanů je absurdní, aby ministerstvo rozdělovalo finanční prostředky
do obcí z centra Prahy, protože tamní úředníci nemohou posoudit důležitost památek
v krajích. Uvítali by, kdyby národní programy rozdělovaly samy kraje a kraj
by k penězům od státu přidal také své finanční prostředky.
Jiří Lőffelmann
 Sdělil, že je dobré využit každý finanční zdroj, především ze státních zdrojů, ale u těchto
drobných památek, které jsou předmětem tohoto dotačního titulu, šlo především o to,
že se nepovedlo je starostům obcí „napasovat“. Program Ministerstva zemědělství má svá
specifika, kde se ne vždy povede drobná památka tohoto typu zakomponovat.
Je přesvědčen o tom, že to má souvislost s krajinou a krajino-tvorbou a s tím, jak ty obce
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vypadají. Drobné památky se řeší na základě vyvolané potřeby ze stran starostů.
Dle zájmu, který byl projeven a jaké tam jsou projekty, by se tento postup opakovat měl.
Otázkou je, zda to nechat dohromady s krajinou, anebo dotačním titulem.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 389/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační
fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 265/17, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny ve výši 2.886.688 Kč,
b) navyšují se a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 – Dotační fond
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny ve výši 2.886.688 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1)
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
v úhrnném objemu 2.886.688 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt /
aktivitu v období 1. 1. 2017 - 30. 9. 2018 do výše:

č.

Název
žadatele

1.

Obec Čistá
u Horek

2.

Krajina a
zahrada

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

Revitalizace
polní cesty

nová zeleň - 115 ks

Revitalizace
mokřadů v
lokalitě „u
koupaliště“ v
Novém Boru

1x zoologický
průzkum, likvidace
křídlatky (sečení 6x
ročně) - 4500 m2, 1x
botanický a
dendrologický
průzkum, 1x
hydrogeologický
průzkum, 2x veřejné
34

Dotace do
výše /
IČ (datum
podíl
narození) / sídlo dotace z
žadatele (adresa celkových
bydliště)
způsobilý
ch výdajů
v%
00275662
Čistá u Horek
152
512 35 Čistá u
Horek
22833765
Heřmánková 273
460 01 Liberec
XVIII - Machnín

95 000 Kč
49,32

147 000
Kč
49,95
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

projednání, 1x exkurze
pro vlastníky
pozemků, 1x
vyhloubená tůně, 1x
zimoviště pro
obojživelníky, výsadba
10 stromů, 2x
dobrovolnická akce,
videodokumentace – 3
minuty
obnova studánky - 1
Péče o biotop
ks, obnova křížku - 2
Ochrana
žebrovice
ks, obnova panelu
Klokočskýc různolisté v PR
naučné stezky - 1 ks,
h skal, z.s.
Klokočské
úprava 250 m drobné
skály
vodoteče
Záchrana lip v
obci Hlavice a zajištění bezpečnosti a
Obec
okolí, 1 etapa prodloužení životnosti
Hlavice
skupina lip v
lip
osadě Vápno
vysazené odrostky
jilmu v krajině - 160
Čmelák stromů, lokality s
Společnost Šance pro
výsadbou jilmu - 11
přátel
jilmy 2017
lokalit, 1000 lidí
přírody z.s.
seznámených s
problematikou jilmu
vytěžení 200 m3
zeminy s odvozem a
Revitalizace
rozhrnutím do 10 km,
mokřadu ve
modelace 200 m2
Smrčí u
terénu, prořez dřevin,
Mírové pod
vytrhání orobince a
Kozákovem
jeho odvoz do 5 km 20 m3
Obec
Všelibice

Ošetření
významných
stromů v obci
Všelibice

Ošetření
Obec Světlá významných
pod
stromů v obci
Ještědem
Světlá pod
Ještědem

49294661
40 000 Kč
Zelená cesta
1704
511 01 Turnov
00672050
Hlavice 54
463 48 Hlavice

58 485 Kč
70,00

46747362
53 000 Kč
Švermova 32/35
460 10 Liberec X
- Františkov

63,55

143 990
Kč
70,00

00263303
ošetřený strom - 4 ks

69,55

Všelibice 65
463 48 Všelibice

41 685 Kč
70,00

00263192
25 000 Kč
ošetření stromů - 4 ks Hodky 48
463 43 Světlá
pod Ještědem

35

48,08
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9.

10.

Ošetření 5 ks
lip srdčitých u
Obec
hřbitova v obci
Vlastibořice
Vlastibořice Jivina
Město
Cvikov

Ošetření dřevin
v parku ve
Cvikově

Obec
11.
Příšovice

Dubová alej
Příšovice, Za
Humny

Český
rybářský
svaz, z. s.,
12.
místní
organizace
Frýdlant

Zachování
populace
pstruha
obecného
potočního

ZO ČSOP
13. KŘIŽÁNK
Y - Jičín

Zajištění
provozu ZSHŽ
Libštát

Ochrana a
hnízdní
podpora silně
ohrožených
14. TYTO, z. s.
sovy pálené a
sýce rousného
v Libereckém
kraji

Český svaz
ochránců
15.
přírody ZS
Falco

16.

Kateřina
Vojáčková

Péče o
živočichy na
Českolipsku a
Novoborsku a
pořízení
mobilních
voliér
Modernizace a
zajištění
provozu útulku
Azyl Pes

00671878
50 700 Kč
ošetření stromů - 5 ks Vlastibořice 23
463 44
Vlastibořice
00260410
zdravotní a
bezpečnostní řez - 19 Nám.
stromů
Osvobození 63
471 54 Cvikov I
00263125
dřevina - dub letní - 15
ks
Příšovice 60
463 46 Příšovice
množství plůdku
pstruha obecného
potočního

00482536
U Potoka 1484
464 01 Frýdlant
44477384

150 přijatých
živočichů

sova pálená - 15x
hnízdní budka, sýc
rousný - 52x hnízdní
budka

Jičín 189
506 01 Jičín

26523141
Nenakonice 500
783 75 Věrovany

krmivo-kuřátka - 2400
kg, granule purina - 24
ks, červi - 60 litrů,
02017083
krmivo-vločky - 240
ks, krmivo-myš - 30
Dolní Týnec 39
kg, cestovné - 3500
412 01 Třebušín
km, 25x veterinární
péče, voliéra - 4 ks,
krmivo-pšenice - 12 q
100 x veterinární
ošetření, 1x nová
elektroinstalalce

36

87404303

70,00

25 750 Kč
50,00

46 786 Kč
50,00

30 000 Kč
65,22

90 000 Kč
69,23

110 000
Kč
69,89

102 300
Kč
50,00

150 000
Kč
42,71
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00079651

Zoologická
zahrada
17. Liberec,
příspěvková
organizace

Personální
posílení
záchranné
stanice v
Liberci

Město
18.
Tanvald

Pořízení kotce
se zateplenou
boudou Město Tanvald

Liga na
ochranu
zvířat ČR
19. členská
organizace
Jablonec
nad Nisou

Rekonstrukce a
zateplení
rekonstrukce střechy střechy kočičí
5x5 m, nový plot - 85
karantény a
m
nové oplocení
části útulku

dohoda o provedení
činnosti - 520 hodin,
dohoda o provedení
práce - 380 hodin

Lidové sady
425/1
460 01 Liberec I
– Staré Město

00262587
kotec - 1 ks, zateplená
bouda - 1 ks
Palackého 359
468 41 Tanvald

94 000 Kč
69,63

12 000 Kč
50,00

60254106
Budovatelů
3394/6
466 01 Jablonec
nad Nisou

107 595
Kč
70,00

00276057
Město
20. Rokytnice
nad Jizerou

Oprava
kamenného
křížku ve
Františkově

Město
21. Železný
Brod

Železnobrodsk
á boží muka

Statutární
město
22.
Jablonec
nad Nisou

Obnova křížků
v Rýnovicích a
Kokoníně

KE
SVATÉMU
23. Město Dubá
PROKOPOVI
U DUBÉ

oprava kamenného Horní Rokytnice
kříže včetně podstavce 197
a schodů
512 44
Rokytnic
e nad Jizerou
00262633
opravené boží muka nám. 3. května 1
2x
468 22 Železný
Brod
00262340
obnova křížků - 2 ks

1x ošetření soklu
křížku a obnovení
dekoru, 1x výroba a
osazení nového kříže,
1x restaurování sochy
sv. Prokopa a jejího
soklu, 1x doplnění
sochy kovovými
atributy
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Mírové náměstí
3100/19
466 01 Jablonec
nad Nisou

32 000 Kč
48,08

122 620
Kč
47,58
90 750 Kč
50,00

00260479
82 074 Kč
Masarykovo
náměstí 138/1
471 41 Dubá

70,00
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Obec
24. Skalice u
České Lípy

25.

Město
Osečná

26. Obec Bělá

Pšovka okrašlovací
27.
spolek
Kokořínska

„Spolek
28. Památky
Pojizeří“

00673455
Celková
obnova 2
kovový kříž s
Skalice u České
křížků ve
kamenným soklem - 2
Lípy 377
Skalici u České
ks
471 17 Skalice u
Lípy
České Lípy
00263061
Restaurování
zrestaurovaný kříž v
kříže v obci
obci Druzcov na p.p.č. Svatovítské
Druzcov z roku
779/7 v k.ú. Druzcov náměstí 105
1874
463 52 Osečná
Generální
oprava
kapliček
Oprava
kamenné
studánky pod
obcí Luka s
datací 1901
Restaurování
nástěnných a
nástropních
maleb v kapli
Čtrnácti
svatých
pomocníků v
Semilech

00275603
kaplička - 2 ks

Bělá 142
514 01 Bělá
26615444

oprava studánky - 1 ks

Blatce 7
472 01 Doksy

111 000
Kč
49,59
75 950 Kč
70,00
135 765
Kč
70,00
65 000 Kč
58,52

04893689
restaurovaná plocha Najmanova 120
26 m2

97 052 Kč
70,00

513 01 Semily
00263036

Město Nové Obnova
29. Město pod Trenklerova
Smrkem
kříže

obnova křížku - 1 ks

Město
Oprava
30. Vysoké nad Pátkova kříže
Jizerou
ve Staré Vsi

oprava kříže - 1 ks

Obec
31.
Sychrov

Palackého 280
463 65 Nové
Město pod
Smrkem
00276294
Náměstí Dr.
Karla Kramáře
227
512 11 Vysoké
nad Jizerou

Restaurování
soklu
00263222
restaurování
litinového
pískovcového soklu - 1
kříže na návsi
Sychrov 1
ks
na Vrchovině v
463 44 Sychrov
obci Sychrov
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30 800 Kč
70,00

61 000 Kč
49,72

28 841 Kč
70,00

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

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

32.

Město
Frýdlant

33. Obec Bílá

Obec Janův
34.
Důl

Obec
35.
Jeřmanice

Obec
36.
Studenec

37.

Město
Chrastava

Město
38. Jablonné v
Podještědí

39.

2)

Městys
Libštát

Oprava
kapličky
Albrechtice u
Frýdlantu Filipov
Obnova
památného
místa osady
Trávníček Návrat zvonu
návesní lípy
Oprava
pískovcových
božích muk na
Činkově kopci
v Janově Dole

00262781
oprava kaple - 5 kpl,
odborné ošetření
stromů - 2 ks

00262668
zvon - 1 ks, šindelová
stříška - 1 ks
Bílá 76
463 43 Bílá

69,93

49 245 Kč
50,00

00831395
25 620 Kč
oprava pískovcových
božích muk - 1 ks
Janův Důl 75
70,00
463 52 Janův Důl
46744959

Obnova křížků
v obci
Jeřmanice

křížek - 2 ks

Boží muka v
Zálesní Lhotě

oprava božích muk - 1
ks

Obnova
pomníku J.
Nepomuckého
v Chrastavě

74 000 Kč
nám. T. G.
Masaryka 37
464 01 Frýdlant

Pastevní 274
463 12 Jeřmanice
00276162
512 33 Studenec

112 000
Kč
69,80
71 487 Kč
70,00

00262871
58 443 Kč
obnova pomníku - 1x náměstí 1. máje
1
463 31 Chrastava

Restaurování
křížku
Kněžičky - r.
1856 na
pozemku
křížek - 1 ks
p.č.1115 v k.ú.
Lvová v obci
Jablonné v
Podještědí
Restaurování
kamenného
restaurování
kříže, památky
kamenného kříže - 1 ks
místního
významu

70,00

00260576
89 350 Kč
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné
v Podještědí

00275891
Libštát 198
512 03 Libštát

68,37

50 400 Kč
70,00

o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny, které byly v rozporu s administrativními podmínkami
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a nebyly způsobilé pro další hodnocení

č.

1.

Název
žadatele

Regenerace a
stabilizace
Město Stráž
dubové aleje
pod
Fibichova
Ralskem
Stráž pod
Ralskem

4.

00260967
Revoluční 164
471 27 Stráž
pod Ralskem

Výstavba
voliéry pro
tetřívka
obecného

2.

3.

Název / účel
projektu

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

Ošetření lípy
velkolisté a
rekonstrukce 00275913
Mírová pod
výklenkové
Kozákove
kaple
Chutnovka 36
m
svatého Jiří u 511 01 Turnov
Podchlomec
kého mlýna
00275646
Restaurování
Obec
- Pomník
Bukovina u
Bukovina u padlým v
Čisté 19
Čisté
Bukovině u 514 01
Čisté
Bukovin
a u Čisté

schvaluje
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Odůvodnění
Ve lhůtě pro podání žádosti
nebyla doručena elektronická
verze žádosti. Žadatel byl vyzván
k dodání vytištěného potvrzení o
odeslání formuláře žádosti - toto
potvrzení však náleží k
dokumentu "Aktualizace
dokumentu Strategie rozvoje
města Stráž pod Ralskem...".
Mezi povinnými přílohami chybí
vyjádření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností z hlediska
zhodnocení významu projektu pro
ochranu přírody a krajiny v dané
lokalitě.
Mezi povinnými přílohami chybí
souhlas spoluvlastníka pozemku
(Tůmová Lenka) a vyjádření
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností z hlediska zhodnocení
významu pro ochranu přírody a
krajiny (bylo dodáno vyjádření
Města Ralsko, ale příslušná ORP
je Česká Lípa).
Mezi povinnými přílohami chybí
čestné prohlášení žadatele a
vyjádření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností z hlediska
zhodnocení významu projektu pro
ochranu přírody a krajiny v dané
lokalitě.
Jedná se o pietní místo - památník
padlým ve 2. světové válce.
Objekt je veden v Centrální
evidenci válečných hrobů, což
není v souladu s podmínkami
programu 8.2.
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vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a níže
uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 30. 10. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 k podpisu,

3.

Termín: 30. 11. 2017
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 30. 10. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (28) Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 390/17/ZK
Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
se změnou vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací projektu „Dostavba
(rozšíření) splaškové kanalizace – STOKA N, M“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/33/2012,
podpořeného z dotace v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí, a to z Města Žandov, se sídlem Náměstí 82, 471 07 Žandov,
IČ 00261131 na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415
50 Teplice, IČ 49099469
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět Město Žandov o udělení souhlasu.
Termín: 31. 10. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (29) Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 391/17/ZK
Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou obchodní firmy společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481 na „Krajský statek Frýdlant, s.r.o.“ a změnou počtu
statutárních orgánů,
b) se změnou a novým úplným zněním Zakladatelské listiny společnosti Školní statek
Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481 s účinností
od 1. 11. 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit radě kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího
působnost valné hromady společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., nové úplné znění
Zakladatelské listiny společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., k projednání a rozhodnutí.
Termín: 26. 09. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (30) Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“,
předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 392/17/ZK
Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“,
předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017
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Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) účast společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., v projektu „Technologie Školní statek“
v souladu s uzavřenou Dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova mezi
Státním zemědělským intervenčním fondem a společností Školní statek Frýdlant, s.r.o.,
b) žádost společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., o předfinancování projektu „Technologie
Školní statek“ z rozpočtu Libereckého kraje 2017 formou návratné finanční výpomoci
do výše 1.278.783 Kč,
schvaluje
předfinancování projektu společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., „Technologie Školní
statek“ Libereckým krajem formou poskytnutí návratné finanční výpomoci
do výše 1.278.783 Kč z rozpočtu Libereckého kraje 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit předfinancování výše uvedeného projektu formou poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017, včetně změny rozpočtu
– rozpočtového opatření v kapitole 923 – Spolufinancování EU, Zastupitelstvu Libereckého
kraje ke schválení.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (31) Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 393/17/ZK
Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/17, kterým se upravují výdaje v kapitole 914 02
Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a to snížením rozpisového
ukazatele „Prezentace hospodářského prostředí“ ve výši 50.000 Kč a současně se upravují
výdaje v kapitole 917 02 Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
navýšením specifického ukazatele „Zhotovení publikace o podnikání v Jabloneckém regionu“
ve výši 50.000 Kč
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (32) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 394/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné
výši 1.797.293,40 Kč, a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.797.293,40 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.797.293,40 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. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 1.797.293,40 Kč, níže uvedeným subjektům do výše
Poř. číslo 1
05228280
IČ
Příjemce Double Brew s.r.o., Liberec
dotace/
žadatel
Jedno Kafe
Název
projektu
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Účel
projektu

Vybavení nové provozovny a podpora regionálních výrobků

Výroba prodejního pultu - ks - 1; Mlýnek na espresso - ks - 1; Chladící
Parametry
vitrína - ks - 1; Výroba pultu na workshopy - ks - 1; Výroba polic - ks - 5;
projektu
Výroba stolu - ks -1
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

2.
05625700
Bio Verich s.r.o., Turnov
Podpora výroby regionálních bio potravin a bio zemědělství v regionu

Tento projekt je určen ke zlepšení prezentace bio produktů vyrobených z
regionálních surovin a k označování těchto výrobků regionální značkou.
Účel
projektu Realizace projektu výrazně zvýší efektivitu a kvalitu výroby a zvýší
povědomí zákazníka o reg.produktech.
etikety s regionální značkou - ks - 4800; KEZ o.p.s. - úkony spojené s
Parametry
certifikační činností - měsíc - 12; plečkovací stroj - ks - 1; křovinořez +
projektu
příslušenství - ks - 1; sadařské nůžky - ks - 1
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

3.
13167812
Jan Hradecký, Libštát
Podpora reg. výrobce českého česneku z Podkrkonoší

Vybavení skladovacího prostoru mobilním přepravkovým systémem s
ventilátory. Vybavení prodejního místa prodejními stoly. Pořízení plecích
prutových bran. Zajištění nutné opravy sazeče česneku.
Parametry Mobilní skladovací přepravkový systém - ks - 1; Oprava sazeče česneku - ks
projektu - 1; Prodejní stoly - ks - 2; Prutové plecí brány - ks - 1; Ventilátory - ks - 2
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

4.
16829905
Jan Cidrych, Liberec

Účel
projektu

Účelem projektu je zlepšení podmínek pro propagaci a prodej výrobků
prezentujících Liberecký kraj.

Dárkové předměty s motivy Libereckého regionu

Parametry pořízení etiket, samolepek, obtisků s logem výrobce - ks - 1250
projektu
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==================================================================
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

78.829,50

70

55.180
1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

5.

Účel
projektu

nákup vyšívacího stroje a příslušenství, modernizace dílny

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

Jana Albrechtová, Horní Branná
Výroba tašek, textilních doplňků

Nákup vyšívacího stroje - ks - 1; Nákup osvětlení do dílny - ks - 6; Nákup
softwaru k vyšívacímu stroji - ks - 1
28.720

70

20.104
1.10.2017 – 30.6.2017

6.
61532371
Bedřich Svoboda, Nové Město pod Smrkem
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dotace/
žadatel
Název
projektu

Chov matek - základ zdravé včelí farmy

Projekt se zaměřuje na zdravou udržitelnost včelí farmy a její produkce ve
dvou aspektech. Prvním je zabezpečení technických podmínek pro
Účel
projektu dostatečný odchov matek, druhým částečná obměna starších včelích úlů za
nové.
Parametry Šestioddělky - ks - 4; Úly - ks - 18
projektu
93.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 65.100
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

7.
68447345
Jana Křížová, Liberec

Účel
projektu

Rozšíření nabízeného sortimentu místních regionálních výrobků a výrobců,
podpora prodeje místních regionálních výrobků

Inovace ZdraVínka

stůl - ks - 2; regál - ks - 1; prodejní váha - ks - 1; pokladní systém + čtečka
Parametry čárových kódů - ks - 1+1; police - ks - 2; aktualizace a údržba webových
projektu stránek - měsíc - 12; poplatek za webhosting a správu domény - měsíc - 12;
materiál na předváděcí akce - akce - 6; stolička - ks - 4; lavice - ks - 2
99.200
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
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==================================================================
(%)
Dotace v 69.440
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel

8.
69865230
Helena Paterová, Záhoří

Projekt rozvoje prezentace reg. výrobků a výrobců, zkvalitnění prac.postupů
s využitím moderních technologií, nástrojů a technik zpracování, při
Název
projektu zachování tradičních poctivých postupů s využitím přírodního bohatství
regionu a surovin zde vyrobených
Navazuji na projekty z let 2013-2016 Účelem je další zkvalitnění produkce
v nových hyg. normách,efektivní prezentace reg. výrobků a výrobců, využití
Účel
projektu přír. bohatství a materiálů vyrobených v regionu. Inovace škály výrobků
díky použití nových technik
etikety oboustr.barevné-reg.výrobek+logo LBC, samolepící etikety reg. výr.
+ logo, etiketa logo reg. + identifikace reg. výrobků obecně - ks 500,1000,200; instalační plata - ratan - pro prezentační, výstavní účely - ks 3; E-kasa - zařízení s tiskárnou - ks - 1; profi vyšívací jehla pro techniku
,,tambour,, zprac. skleněných perel, vyšívací rám, odborná literatura - ks Parametry 3,2,2; Mobilní sklářský kahan s příslušenstvím - ks - 1; pracovní stolní
projektu lampa - profi. - ks - 2; indukční vařič jednoplotýnkový - profi. provedení ks - 2; zavařovací hrnec s příslušenstvím - ks - 1; kráječ ovoce - spiralizér
profi. - ks - 1; pohonná jednotka k řezačce na byliny - ks -1; řezačka na
byliny provedení nerez - ks - 1; pracovní stůl s nerezovou deskou - ks - 1;
materiál na workshopy - soubor - 1; workshopy - den -3; úhrada správci
značky - faktura - 1; účast na propagačních a kulturních akcích - faktura - 6
99.200
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 69.440
maximální
výši (Kč)
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Termín
realizace
projektu

1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

9.
65648153
Kamila Dvořáková, Mimoň

Účel
projektu

Rozvoj kulturního dědictví, nasměrování obyvatel ke znovunalezení kořenů
české práce a výrobků. Zvýšení atraktivity oblasti pro turistický ruch.

Zpátky ke kořenům

Pořízení strojů a nástrojů, vybavení - ks - 8; Zřízení a provoz e-shopu - ks Parametry
1; Účast na propagačních akcích - ks - 36; Pořízení etiket a samolepek s
projektu
logem RP - ks - 2.000
44.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 50
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 22.000
maximální
výši (Kč)
3.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

10.
88091074
Pavla Petrnoušková, Raspenava
Střípky regionu IV.

Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky rozšířením o
další druhy. S tím souvisí jejich prezentace a účast na propagačních akcích,
a to i za hranicemi regionu. Uvedené skutečnosti vedou k profesionalizaci, k
rozvoji firmy.
Prezentace - ks - 15; Tiskárna (na tisk pracovních postupů do setů) - ks - 1;
Parametry
Pořízení strojů, nástrojů a vybavení - ks - 45; Materiál na worskhopy projektu
soubor - 1
Účel
projektu
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==================================================================
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

140.275

49,91

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

11.
01235028
Lukáš Vejnar, Lomnice n. Popelkou
Rozšíření odbytu na německý trh a zefektivnění výroby

Rozšíření přírodních matrací „Konopeak“ na německý trh a zlepšení
vybavení dílny pro efektivnější výrobu. Obojí povede ke stabilizaci živnosti
a jejímu rozvoji s potenciálem vytvoření dalších pracovních míst.
Zřízení webové prodejní prezentace v Německém jazyce včetně analýzy,
SEO a nezbytné údržby - zakázka - 1; Úhrada poplatku správci značky
„Regionální výrobek“ za 1rok - poplatek - 1; Úprava stávající webové
Parametry
prezentace „konopeak.cz“ - SEO, copywriting, zlepšení dohledatelnosti a
projektu
přehlednosti - zakázka - 1; Nákup dílenského vysavače Nilfisk AERO 21-01
PC - ks - 1; Nákup stříhacího stolu na textil - ks - 1; Nákup hostingu pro
web.prezentaci v němčině na 1rok - rok - 1
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
Účel
projektu

realizace
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projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

12.
03262936
Farma pod Ještědem s.r.o., Proseč p. J.
realizace webových a facebookových stránek farmy

Naprogramování webových stránek, vytvoření facebookové prezentace,
vytvoření fotogalerie produktů pro navazující e-shopy, zajištění prezentace
webu prostřednictvím google words. Prezentace regionu Podještědí v
souvislosti s nabídkou ubytování.
naprogramování webových stránek - ks - 1; optimalizace web. stránek
Parametry
pomocí google worlds - ks -1; vytvoření prezentace na facebooku a
projektu
propojení s webem - ks -1
80.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 50
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 40.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

13.
68970838
Richard Matějka, Lázně Libverda
Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 2.

Záměrem je pokračování v propagaci atelieru a regionální značky /výstavy,
prezentace na zahraničních uměleckých trzích/ ,pořízení webové prezentace,
vybavení provozovny osvětlením.
Parametry pronájem ploch na trzích - akce - 7; osvětlení provozovny - kus - 16; výroba
projektu webové prezentace - kus - 1
Účel
projektu
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==================================================================
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

140.000

50

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

14.
15181081
Ludmila Opelková, Nový Bor
Rozšíření technologií za účelem růstu konkurenceschopnosti

Nové stroje a zařízení umožní vytvářet rozměrnější skleněné předměty
(skleněné dveře, oddělovací stěny, schodiště, atp.). Tím se tradiční sklářská
Účel
projektu technika nově uplatní i v architektuře a přinese nárůst výroby a možnost
zapojení dalších pracovníků.
Pořízení regálového systému - soubor - 2; Pořízení odkládacího pracovního
stolu - ks - 1; Pořízení mycí vany včetně příslušenství - ks - 1; Pořízení
Parametry
brousícího hladinového stroje s kotouči - ks - 1; Pořízení transportního
projektu
stojanu na ploché sklo - ks - 1; Pořízení kladkostroje řetězového a
příslušenství - ks - 1; Pořízení paletového vozíku - ks - 1
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.11.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
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Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

15.
40184196
Lucie Pejchová, Železný Brod

Účel
projektu

Vybavení sklářské rytecké dílny, propagace výroby a řemeslných výrobků.

Vybavení rytecké dílny a propagace výroby

Renovace motoru ryteckého stroje - kus - 1; Výroba pracovního stolu - kus Parametry 1; tisk certifikátů k výrobkům s logem výrobce - kus - 500; zhotovení webu
projektu - kus - 1; notebook - kus - 1; poplatek za certifikaci za místní značku - kus 1
44.500
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 65
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 28.925
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

16.
69389527
Petr Klamt, Zásada
Podpora e-shopu a vybavení podniku k výrobě lisovaných perlí

Modernizace- nákup nástrojů, renovace a vybavení dílny. Úhrada poplatku
za vedení e-shopu, nákup forem, svářečky a uspořádání workshopu na
dvou jednodenních akcích v LK.
Sklářské formy (tvrdokov) - ks - 3; Renovace forem (tvrdokov) - ks - 2;
Parametry Pouzdra - ks - 4; Workshop- lycra - ks - 1; Renovace kluzných válců - ks projektu 2; Workshopy - rokajl - kg - 3; Poplatek e-shop - měsíců - 12; Svářečka
CO2 - ks -1
62.900
Celkové
plánované
náklady
Účel
projektu
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projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 44.030
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

17.
70216894
Tomáš Tesař, Jablonec n.N.
POL ENO

Dovybavení dílny, kde vznikají originální dřevěná zvířátka Pol Eno z
Jizerských hor, by významně pomohlo k dalšímu rozvoji a podpoře 3
spřátelených řemeslníků a designérů, kteří za 4 roky investovali spoustu
času a úspor do testů a rozjezdu výroby.
Parametry Pásová pila - ks - 1; Sušárna dřeva - ks - 1; Webové stránky projektu POL
projektu ENO - ks - 1
65.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,24
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 45.000
maximální
výši (Kč)
10.8.2017 – 31.5.2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/

18.
74215337
Rostislav Rakušan, Smržovka
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žadatel
Název
projektu

Nákup leštícího stolního stroje

Tento stroj mně pomůže nahradit stávající již dosluhující leštící nástroj.
Nový nabízí větší efektivitu a hlavně chrání více mé zdraví při práci (velmi
výkonný při odsávání prašnosti).
Parametry Leštička oboustranná W.Durston - kus - 1
projektu
36.772
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 25.740,40
maximální
výši (Kč)
1.10.2017 – 31.1.2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

19.
87346389
Stárek David, Liberec

Účel
projektu

Nákup dlouhodobého drobného majetku pro zkvalitnění výroby a prodeje
výrobků

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

Odšťavňovač ovoce - ks - 1; Výdejní vana ohřevná - ks - 1; Výdejní vana
chlazená - ks - 1; Stůl chladící - ks - 1
122.335,84

Podpora výroby a prodeje

57,22

70.000
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==================================================================
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

20.
05388384
Břetislav Jansa, Turnov

Účel
projektu

Zefektivnění rukodělné řezbářské tvorby a její propagace v rámci osvědčení
"Regionální produkt Český ráj".

Podpora výroby a propagace řezbářské tvorby

Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu - ks - 10; Poplatky za domény a
Parametry
hosting webových stránek - ks - 4; Nákup softwaru pro tvorbu vlastních
projektu
webových stránek - ks - 1; Účast na výstavách a prodejních akcích - ks - 5
66000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 46200
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

21.
43529887
Iveta Valentová, Slaná u Semil

Účel
projektu

propojení výroby skla keramiky. Výrobky s vazbou na Český ráj , s
certifikátem regionální produkt Český ráj

propojení sklářské a keramické výroby

Parametry elektrická vypalovací pec na keramiku a sklo - kus - 1; sada příslušenství k
projektu peci - kus - 1; ovládací software a program - kus - 1
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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

100.000

70

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

22.
61313874
Hana Šlocarová, Liberec
Prezentace a podpora ruční tvorby Hany Šlocarové 2017-2018

Zlepšení propagace, prodeje a prezentace Libereckého kraje formou
výrobků ruční tvorby Hany Šlocarové. Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel.
Parametry účast na propagačních akcích - akce - 12; provoz a aktualizace webových
projektu stránek - soubor - 1; pracovní stůl - ks - 1; šicí stroj s příslušenstvím - ks - 1
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ

23.
66655269

58

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

==================================================================
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

Marie Prokopová, Česká Lípa
Atelier DOGALA- originální pletená móda

Obnova strojního zařízení návrhářské dílny pletené módy, zkvalitnění a
zvýšení produktivity s následnou možností dalšího pracovního místa.
Dotace zajistí nákup potřebných náhradních dílů k pletacímu stroji.
Parametry Pořízení náhradních dílů k pletacímu stroji - soubor - 1
projektu
70.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 49.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

24.
71035559
Jitka Zajícová, Kněžmost/Svijany

Účel
projektu

Zefektivnění výroby džemů a rozšíření jejich prodeje

Zefektivnění výroby džemů a rozšíření jejich prodeje

Přepravní termo box - ks - 1; Nádobí (hrnce, pekáče) - ks - 4; Tiskárna na
Parametry etikety - ks - 1; Nájemné na propagačních akcích - ks - 2; Správa webu, eprojektu shopu - měsíc - 12; Prodejní stánek - ks - 1; Varná plotna - ks - 1; Digitální
váha - ks - 1; Chladnička - ks - 1; Mrazák - ks - 1
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
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(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

25.
27262260
LAMPGLAS s.r.o., Pěnčín - Bratříkov

Účel
projektu

Účelem projektu je posílení propagace výroby šperků z tradičních
Lampových perlí

Rozvoj prodeje šperků z Lampových perlí - II

Účast na veletrzích v ČR a zahraničí - ks - 7; Pořízení nástroje pro nové
Parametry
vzory - ks - 2; Aktualizace a provoz internetových stránek a e-shopu - ks projektu
1; Pořízení etiket-produktových certifikátů - ks - 2.000
233.299
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 29,99
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 69.966
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

26.
87406152
Tereza Plášilová, Liberec
Dobový stánek
Projekt je zaměřen na pořízení nového dobového stánku na jarmarky včetně
plachet a náhradních plachet. Dále pak na podporu účasti a možnosti
prezentace na podzimních a vánočních jarmarcích v Libereckém kraji.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

dobový stánek - ks - 1; doba pronájmu místa/ stánku na trzích - den - 26;
náhradní plachty na stánek - soubor - 1
33.500

68,86

23.000
1.8.2017 – 31.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

27.
27312453
PROMINENT CZ s.r.o., Brniště

Účel
projektu

Zvyšování kvality výrobků a podpora regionálních produktů.

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

Rozbory výrobků

Mikrobiologické a analytické rozbory - ks - 150
250.000

28

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

28.
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IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

46712518
Kitl s.r.o., Jablonec n.N.

Účel
projektu

Informace, prodej a výroba produktů Kitl. Propagace Kittelova muzea a
osobnosti doktora Kittela.

Kittelova apatyka

nájemné stánků Kittelova apatyka - ks - 3; pořízení strojů, nástrojů a
Parametry vybavení do výroby Kitl - ks - 1; zřízení a údržba nových webových stránek
projektu a e-shopu www.kitl.cz - ks - 1; opravy a údržby strojů, nástrojů a vybavení
ve výrobě Kitl - ks - 1; pořízení etikety s logem značky - ks - 1.000
234.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 29,92
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

29.
26672472
Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec
TULIPAN regionálním výrobcem 2017

Projekt je zaměřen na efektivnější propagaci výrobků vzniklých v chráněné
dílně TULIPAN a nesoucích značku Regionální produkt Jizerské hory,
včetně propagace značky samotné.
Parametry účast na prodejních trzích - den - 20; pořízení 2 ks prodejních stánků - ks - 2
projektu
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 50
Účel
projektu

na
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nákladech
projektu
(%)
Dotace v 50.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

30.
26636328
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec
Kvalitní vybavení zajistí práci a prodej regionálních produktů D.R.A.K.

Projekt je určen na podporu kvality a rozvoje regionálních výrobků, které
vyrábějí osoby se zdravotním postižením v řemeslných dílnách o.s.
D.R.A.K. z.s.
Stroje, vybavení - ks - 15; Předváděcí akce a workschopy - četnost - 2;
Parametry Účast na propagačních akcích pronájem plochy - m2 - 30; Prezentace v
projektu regionální prodejně pronájem místa - měsíce - 3; Opravy a údržba: strojů,
nástrojů a vybavení - četnost - 6
100.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
1.7.2017 – 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

31.
40232239
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., Svijany
Modernizace webových stránek společnosti
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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

Budování značky Mlýn Perner a produktů společnosti
tvorba nových internetových stránek - ks - 1
233.334

30

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

32.
25423053
JM Koral s. r. o., Pěnčín
Pokračování tradic sklářského řemesla

Zachování a zvýšení výroby skleněných mačkaných perlí a výrobků z nich.
Propagace a presentace firmy za účelem prohloubení zájmu o toto řemeslo v
regionu i mimo něj.
nákup stolu - ks - 1; nákup židlí - ks - 4; korektura anglického jazyka
webových stránek - ks - 1; korektura německého jazyka webových stránek Parametry ks -1; překlad webových stránek do anglického jazyka - ks -1; překlad
projektu webových stránek do německého jazyka - ks -1; nákup materiálu drátu na
tvůrčí dílny - ks -1; účast na akci mimo region - ks - 1; účast na akci za
hranicemi - ks -1; technické a grafické zpracování webových stránek - ks -1
34.525
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 24.168
maximální
Účel
projektu
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výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

1.7.2017 – 30.6.2018

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
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. 10. 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. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel,
dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

34. (33) Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 395/17/ZK
Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. v rámci Operačního
programu Životní prostředí s předpokládaným objemem alokace určené k rozdělení
ve výši 135.825.245 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení
programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
Termín: 30. 10. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (34) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek
z regionální rady a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty
předfinancované krajem do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 396/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace
na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady
a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem
do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 261/17, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 158.799.351,81 Kč, a to z titulu
a) přijaté 50 % zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
ve výši 70.200.000 Kč
b) přijatých dotací z programu IROP 2014+, Operačního programu Technická pomoc
2014+, Operačního programu Životní prostředí 2014+ a prostředků přijatých v rámci
finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod
v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů
Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 88.599.351,81 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o 158.799.351,81 Kč, z toho
a) v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
o částku 140.400.000 Kč,
b) v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy
na kofinancování IROP a TOP o částku 18.399.351,81 Kč
a ukládá
1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup,
Termín: 31. 12. 2017
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (35) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ –
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta
 U bodů č. 35 – 37 a 48 – 49 navrhl sloučit diskuzi.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 35 – 37, 48, 49 a doporučil je
zastupitelstvu ke schválení. Je to významná investice do odborného vzdělávání.
Dále poděkoval rezortu za odvedenou práci.
Martin Půta
 Konstatoval, že na příštím jednání ZK budou pravděpodobně předloženy další projekty,
na kterých se stále pracuje.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 397/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ z původní částky 3.556.300 Kč
na novou částku do výše 10.838.416 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 31.560.640 Kč na novou částku do výše 46.840.932 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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37. (36) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového
průmyslu“ – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 398/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“
– Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ z původní
částky 4.038.087 Kč na novou částku do výše 8.931.980 Kč a jeho rozložení v letech
2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 36.049.207 Kč na novou částku do výše 43.198.040 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (37) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení
závazku předfinancování a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 399/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ z původní
částky 6.201.976 Kč na novou částku do výše 12.298.286 Kč a jeho rozložení
v letech 2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 55.360.852 Kč na novou částku do výše 74.451.245 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (48) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ –
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 400/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ – Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace –
navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“ z původní částky 6.465.614 Kč
na novou částku do výše 12.617.846 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 57.744.490 Kč na novou částku do výše 63.688.627 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

69

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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40. (49) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 401/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace –
navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje služeb“ z původní částky 5.951.493 Kč na novou částku
do výše 12.673.395 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 53.041.170 Kč na novou částku do výše 69.884.369 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (38) Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje
Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření
Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky
spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 402/17/ZK
Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“
a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje
Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
70
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1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ do výše 118.774,60 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 59. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
2) předpokládané předfinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje
– 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ Libereckým krajem do výše 275.318,40 Kč
a jeho rozložení v letech 2017 – 2019,
3) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
do výše 222.328,65 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
4) předpokládané předfinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje
– 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
Libereckým krajem do výše 504.034,58 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.
Termín: 31. 12. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (39) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body 39, 42 – souhlasil s nimi, u bodu č. 40
nepřijal výbor žádné usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 403/17/ZK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (předčasná úhrada faktury, nezpůsobilé
výdaje) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Základní
škola Poniklá, příspěvková organizace, IČO 72743077, se sídlem 512 42 Poniklá 148,
ve výši 22.770 Kč, tj. ve výši 99 %
a ukládá
71
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (40) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – 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.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor nepřijal k tomuto bodu žádné usnesení. Jeden člen
výboru, který se zdržel hlasování, poukazoval na pravidla, která je potřeba k tomuto
rozdělování v budoucnu dodržovat.
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor bod projednával dvakrát, poprvé ho plně podpořil
a po změnách, které proběhly, nepřijal žádné usnesení.
 Nahlásil možný střet zájmu.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, podle jakého klíče je rozhodováno o jednotlivých přidělených částkách.
Výše podpor působí nevyrovnaně, některé částky jsou v milionech, některé statisícové
částky jsou odmítnuty a pak je tam řada desetitisícových částek. Zeptal se, zda jsou
kritéria někde k dispozici.
Petr Tulpa
 Je to individuální podpora významných klubů, takže významné kluby byly pojaty v rámci
kritérií jako ty, které zajišťují vyšší soutěž než je extraliga ČR. U individuálních sportů je
to tak, že mají ve svém jádru reprezentanty ČR. Dále mají dostatečné množství mládeže,
aby mohly podporovat tento sport. A v rámci nevyrovnanosti jednotlivých částek
se přistoupilo i k tomu, jaká je dlouhodobost existence těchto klubu v rámci celého
regionu. Jsou to pravidla nepsaná, ale projednávaná ve výboru. LK se bude snažit
do koncepce sportu, která by měla být v tomto pololetí předložena, upravit, např. formou,
že to bude vše v jednom dotačním titulu.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Jako podnět ke koncepci podal, že by se tam mohl zakomponovat vzorec, ze kterého by
pak vycházela částka podpory.
Martin Půta
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Konstatoval, že se jedná o konstruktivní návrh. Ve sportovním výboru by měla
proběhnout diskuze o tom, jak to nastavit. Věří, že se v listopadu dočkají pravidel na příští
rok.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 404/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – 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
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 12.200.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04805020000 Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport
o 12.000.000 Kč,
b) snížení ukazatele 4804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova o 200.000 Kč,
c)

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 12.200.000 Kč, z toho

pč číslo akce

1

2
3

název akce

Tělovýchovná
jednota BÍLÍ
480597000
TYGŘI
0
LIBEREC,
z.s.
FC SLOVAN
480598000
LIBEREC0
mládež,spolek
TJ VK
480599000
DUKLA
0
LIBEREC z.s.

4

480600000
0

5

480601000
0

6

480602000
0

7

480603000
0

podpora
v Kč do
výše

467442 Jeronýmo
4600 Podpora činnosti
Liberec
82
va 494/20
7
sportovního klubu

2.250.00
0

Na
Podpora činnosti
183812
4600
Hradbách Liberec
mládeže ve
43
1
1300
sportovním klubu

2.250.00
0

467470 Husitská
01
582/28

Liberec

Liberec
VK DUKLA 057907 Plátenick VIŽENY s.r.o.
60
á 1104/32 Rochlic
e
U
Jablone
FK Jablonec, 708401
Stadionu c nad
z.s.
05
4904/5
Nisou
FC Démoni
Antonína
227354
Česká
Česká Lípa
Sovy
88
Lípa
z.s.
1725
FBC Liberec, 270308 Žitavská Liberec
spolek
73
727/16
3

73

4600 Podpora týmu TJ VK 1.000.00
7
Dukla Liberec
0
4600 Podpora činnosti VK 1.000.00
1
DUKLA ŽENY
0
4660 Podpora činnosti
1
sportovního klubu

2.250.00
0

4700 Podpora rozvoje
1
významného klubu

70.000

4600 Sportovní činnost
7
FBC Liberec 2017

800.000
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Podpora Ski klubu
Jablone
702296 Sportovní
4660 Jablonec n.N. při
8
c nad
94
310
4
výchově mládeže pro
Nisou
reprezentaci ČR
Plavecký klub
Sportovní činnost
480605000
689839 Heroutov Česká 4700
9
Česká Lípa, z.
Plaveckého klubu
0
81
a 1737
Lípa
1
s.
Česká Lípa, z. s.
Pravidelná celoroční
Český
sportovní činnost
Jana
480606000 krkonošský
150454
Jilemni 5140 dětí a mládeže v
10
Buchara
0
spolek SKI
47
ce
1
Českém
985
Jilemnice
krkonošském spolku
SKI Jilemnice
Sportovní soutěžní a
480607000 ŠK ZIKUDA 492950 Nádražní
5110
11
Turnov
treninková činnost
0
Turnov, z.s.
71
599
1
šachového klubu
SKP
Pod
Jablone
480608000
432566
4660 Podpora činnosti
12
Kornspitz
Skalkou c nad
0
78
1
SKP Kornspitz
Jablonec z.s.
4296/40 Nisou
PŘÍPRAVA
KC
MLÁDEŽE KC
KOOPERATI
Dr.
Jablone
480609000
266412
4660 KOOPERATIVA
13
VA Jablonec
Randy
c nad
0
32
1
JABLONEC N.N. K
nad Nisou,
4096/13 Nisou
REPREZENTACI
z.s.
ČR
Lyžařský
Lomnic
sportovní
V
480610000
150430
e nad
5125 LSK Lomnice nad
14
klub Lomnice
Popelkác
0
53
Popelk 1
Popelkou
nad Popelkou,
h 1247
ou
z.s.
Podpora činnosti TJ
480611000 TJ DUKLA
004824 Jeronýmo
4600
15
Liberec
DUKLA Liberec,
0
Liberec, z.s.
21
va 522
7
z.s.
Reprezentace
KARATE
480612000
498643 Kožnarov Česká 4700 mládežnického týmu
16
SPORT
0
01
a 1276/3 Lípa
1
KARATE SPORT
RELAX z.s.
RELAX z.s.
Floorball
684350 Moskevs
480613000 Club Česká
Česká 4700 Činnost Floorball
17
53
ká
0
Lípa z.s.
Lípa
1
Clubu Česká Lípa
1712/25
SKI KLUB
480604000
JABLONEC
0
N. N. z.s.

rozhoduje
1. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis
dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 350/17/ZK na projekt příjemci
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90.000

90.000

90.000

90.000
800.000

90.000

90.000

800.000

90.000

350.000
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p
č

žadatel

IČO

1

Tělovýchovná
jednota BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC,
z.s.

467442
82

2

FC SLOVAN
LIBERECmládež,spolek

183812
43

3

TJ VK DUKLA
LIBEREC z.s.

název projektu
Podpora
činnosti
sportovního
klubu
Podpora
činnosti
mládeže ve
sportovním
klubu

467470
01

Podpora týmu
TJ VK Dukla
Liberec

4

FK Jablonec, z.s.

708401
05

Podpora
činnosti
sportovního
klubu

5

FBC Liberec,
spolek

270308
73

Sportovní
činnost FBC
Liberec 2017

702296
94

Podpora Ski
klubu Jablonec
n.N. při
výchově
mládeže pro
reprezentaci ČR

6

SKI KLUB
JABLONEC N. N.
z.s.

75

celkové
výdaje
projekt
u v Kč

maximál
ní výše
dotace v
Kč

Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.

2.250.0
00

2.250.00
0

Zajištění a zkvalitnění
úrovněsportovní
přípravy mládežnických
sportovců žadatele

2.250.0
00

2.250.00
0

1.000.0
00

1.000.00
0

2.250.0
00

2.250.00
0

810.000

800.000

200.000

90.000

účel projektu

Zajištění činnosti TJ VK
Dukla Liberec, rozšíření
kategorií juniorských a
kadetských, vč.
zabezbečení přípravy
reprezentační
talentované mládeže.
Prostředky budou
využity na úhradu
tréninkových kempů
/pronájmy
sportovišť,ubytovací
služby a
stravování/,dopravu na
utkání a turnaje,nákup
sportovního vybavení
/tréninkové a zápasové
pomůcky,zdrav.mat. a
pod./
Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
členů FBC Liberec
Zajištění materiálového
vybavení pro závodníky
zařazených v
reprezentačních
družstvech případně
aspirujících na zařazení
do RD ve střediscích
SCM. Jedná se o lyže,
kolečkové lyže, hole a
vosky, případně
příspěvek na
soustředění.
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7

Český krkonošský
spolek SKI
Jilemnice

150454
47

8

SKP Kornspitz
Jablonec z.s.

432566
78

Pravidelná
celoroční
sportovní
činnost dětí a
mládeže v
Českém
krkonošském
spolku SKI
Jilemnice
Podpora
činnosti SKP
Kornspitz

9

KC
KOOPERATIVA
Jablonec nad
Nisou, z.s.

266412
32

PŘÍPRAVA
MLÁDEŽE KC
KOOPERATIV
A JABLONEC
N.N. K
REPREZENTA
CI ČR

1
0

Lyžařský sportovní
klub Lomnice nad
Popelkou, z.s.

150430
53

LSK Lomnice
nad Popelkou

004824
21

Podpora
činnosti TJ
DUKLA
Liberec, z.s.

1
1

TJ DUKLA
Liberec, z.s.

76

Pravidelná celoroční
sportovní činnost dětí,
mládeže a celého klubu
v Českém krkonošském
spolki SKI Jilemnice
Vylepšení podmínek
přípravy reprezentantů v
biatlonu.
Mimořádná podpora
cyklistů v
mládežnických
kategoriích, kteří se
budou podílet na
reprezentaci ČR na
nejvýznamnějších
evropských a světových
cyklistických akcích v
silniční cyklistice,
závodech horských kol a
v cyklokrosu.
Přímá podpora pro LSK
Lomnice nad Popelkou,
který má 5
reprezentantů ČR.
Lyžování - skok na
lyžích: Roman
Koudelka, Čestmír
Kožíšek, František
Holík, severská
kombinace: Tomáš
Portyk, běh na lyžích:
Zuzana Staňková.
Zkvalitnění
tréninkového procesuzajištění skluzových
vosků a servisního mat.,
zajištění sportovní
výživy a pitného režimu
jako nedílnou součást
regenerace, sportovní
materiál, PC přenosný k okamžitému
vyhodnocování a
analýze skluzový
vosků.

180.000

90.000

800.000

800.000

128.600

90.000

90.000

90.000

800.000

800.000
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1
2

1
3

1
4

2.

p
č

KARATE SPORT
RELAX z.s.

498643
01

Floorball Club
Česká Lípa z.s.

684350
53

Liberecká
sportovní a
tělovýchovná
organizace, z.s.

467478
18

Reprezentace
mládežnického
týmu KARATE
SPORT
RELAX z.s.
Činnost
Floorball Clubu
Česká Lípa

Sportfilm
Liberec 2017 20. ročník

Přípravná soustředění na
výjezd reprezentačního
mládežnického týmu na
mezinárodní soutěže
GP, evropské poháry a
mistrovství světa v
karate
Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.
Jde o národní přehlídku
filmů se sportovní
tematikou s mezinárodní
účastí. Letos již 20.
ročník. Vítězné filmy
reprezentují ČR na
světovém finále v
italském Miláně,
kterého se účastní i
zástupci Sportfilmu.
Uskuteční se ve dnech
4. - 7. 10. 2017.

90.000

90.000

1.700.0
00

350.000

200.000

100.000

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v režimu de minimis dle vzoru
smlouvy schváleného usnesením č. 350/17/ZK na projekt příjemci:

žadatel

IČO

název projektu

účel projektu

057907
60

Podpora
činnosti VK
DUKLA ŽENY

Činnost VK DUKLA
ŽENY a propagace
Libereckého kraje v
období 1.3.2017 do
31.12.2017

celkové
výdaje
projekt
u v Kč

maximál
ní výše
dotace v
Kč

1.000.0
00

1.000.00
0

1

VK DUKLA
ŽENY s.r.o.

3.

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

p
č

žadatel

IČO

1

Basketbalový klub Kondoři
Liberec, z.s.

270170
52

2

MTB - Cyklokros Team, z.s.

269852
17

77

název projektu
Podpora vybudování a rozvoje
basketbalového centra mládeže
Libereckého kraje
PODPORA REPREZENTANTŮ
MTB - CYKLOKROS TEAM 2017

požadova
ná dotace
v Kč
200.000
110.000
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3

646693
51

TK Břízky, z.s.

Tenisová školička/Tenisová akademie

600.000

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. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (42) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 –
Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace „Pořízení
projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení
Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků
na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 405/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti,
917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu
obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu Libereckého
kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků Her zimní
olympiády dětí a mládeže
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce: 04804670000
– Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje – návratná finanční výpomoc,
2. navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.415.000 Kč
následovně
a)

navýšení ukazatele – číslo akce 04500010000 – Stipendijní program pro žáky
odborný škol o částku 415.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele – číslo akce: 04500991409 - Gymnázium Dr. Antona
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3.

Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Pořízení projektové
dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce ve výši 1.000.000 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 585.000 Kč – číslo akce 0486990000 –
Hry olympiád dětí a mládeže, na pokrytí hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu
na pořízení reprezentačního oblečení účastníků Her VIII. Zimní olympiády dětí
a mládeže 2018, které se uskuteční od 28. 1. do 2. 2. 2018

a ukládá
Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (43) Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II
(OSN II) č. OLP/829/2016
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
 Dále přednesl závěry z jednání Výboru dopravy – výbor k bodům č. 43, 44 a písemným
informacím č. 45 d), h) a bodu č. 46 měl doporučující stanovisko, aby zastupitelstvo body
schválilo a písemná informace č. 45 m) byla předložena až dodatečně, a tu neměl výbor
k dispozici.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 406/17/ZK
Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN
II) č. OLP/829/2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. dodatek k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II)
č. OLP/829/2016 navrhovaný k uzavření mezi německým Účelovým sdružením Dopravní
svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko (Zweckverband Verkehrsverbund OberlausitzNiederschlesien), se sídlem Rosenstrasse 31, Bautzen, SRN, IČ: 204/149/02856; Ústeckým
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 708 92 156,
a Libereckým krajem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit 1. dodatek k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN
II) č. OLP/829/2016 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (44) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení
nespecifikované rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 407/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení nespecifikované
rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za prodej pozemků ve výši 3.331.690 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce
„nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI“
ve výši 3.331.690 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (45) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 9. 8. do 5. 9. 2017
b)
Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje
a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům
c)
Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvková organizace
d)
Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 8. 8. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání
veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
e)
Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2016
f)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
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g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)

Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury – ePasport“
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních
prostředků
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018"
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného
kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na kofinancování osobních nákladů
sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které
je financováno z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2017
Sdělení ředitele BusLine a.s. řidičkám a řidičům

Předkladatelé: členové rady kraje dle předložených písemných informací
Diskuze
Jiří Lőffelmann
 Poděkoval předsedovi Výboru zemědělství a životního prostředí Mgr. Baranovi a panu
Komrzýmu za zpracování materiálu pod písmenem k).
 Dále poděkoval všem členům výboru za dobrou účast na jednání.
Ing. Tomáš Hocke
 Vznesl dotaz na radní k písemné informaci g) – nezpůsobilé výdaje mají být 34 mil. Kč,
roční výdaje 2,9 – 9,6 mil. Kč – proč tento projekt podporují a tolik ho chtějí, když je to
tak drahé.
 Dále se zeptal, proč není předložena informace o podnikatelském inkubátoru, s ohledem
na brzké podávání žádosti.
Martin Půta
 Reagoval na pana Hockeho – bod g) je ukončení přípravy projektu, jelikož bylo
vyhodnoceno, že by projekt byl především provozně v budoucnosti příliš drahý.
 Ke zprávě o podnikatelském inkubátoru sdělil, že bude předložena, až bude připravena,
a to bude v listopadu.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Potvrdila, že listopad je správný termín, kdy má být zpráva o podnikatelském inkubátoru
předložena a již je připravena prezentace.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 408/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 9. 8. do 5. 9. 2017
b)
Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje
81

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 9. 2017

a poskytnutí finančních darů vítězným kronikářům
Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvková organizace
d)
Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze dne 8. 8. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání
veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
e)
Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2016
f)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
g)
Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury – ePasport“
h)
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních
prostředků
i)
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018"
j)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje
k)
Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva
Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017
l)
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného
kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na kofinancování osobních nákladů
sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které
je financováno z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2017
m)
Sdělení ředitele BusLine a.s. řidičkám a řidičům
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 9. 8. do 5. 9. 2017
b) Vyhodnocení soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje a poskytnutí
finančních darů vítězným kronikářům
c) Jmenování ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková
organizace
c)

d) Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 8. 2017
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky
„Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní
dopravou – oblast Sever"
e) Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2016
f) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
g) Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury – ePasport“
h) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
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i)
j)

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2018"
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje

k) Zpráva o činnosti Výboru zemědělství a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého
kraje za 1. pololetí roku 2017
l) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného kola
dotačního řízení na rok 2017 - řízení na kofinancování osobních nákladů sociálních
služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu v roce 2017
m) Sdělení ředitele BusLine a.s. řidičkám a řidičům
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

48. (46) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý
Kostel nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 409/17/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý Kostel
nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava,
IČ 00672106, ze dne 4. 9. 2017 o změnu projektu „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel
nad Nisou“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“
ze dne 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019, z důvodu technického problému,
který se vyskytl při stavbě cyklostezky,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017, č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017, kterým se mění
termín ukončení realizace projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného
vyúčtování projektu z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019
a ukládá
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1.

2.

Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
Termín: 29. 09. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017.
Termín: 30. 10. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (47) Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nových členů
Předkladatel: Ing. Milan Kouřil, předseda klubu ANO 2011
 M. Půta představil projednávaný bod a poprosil zástupce volební komise o provedení
volby za nepřítomného Ing. Ramzera, předsedu volební komise.
 Slovo dostal Ing. Michal Kříž.
Ing. Michal Kříž
 Provedl přítomné volbou do výborů zastupitelstva kraje.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 410/17/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. rezignaci Mgr. Jany Svobodové na post člena Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje ke dni 22. 9. 2017,
2. rezignaci pana Martina Krejčího na post člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje ke dni 31. 8. 2017,
a volí
1. paní Lenku Binderovou na post člena Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje,
2.

Mgr. Janu Svobodovou na post člena Výboru cestovního ruchu, památkové péče
a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje.

HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

84

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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50. Projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – závazek
spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta
 Sdělil, že na jednání jsou přítomni MUDr. Jan Lejsek, ředitel ZZS LK, p.o.,
a pan Jan Pelant, DiS., vedoucí oddělení ICT ZZS LK, p.o., a jsou připraveni odpovědět
na případné dotazy.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Sdělil, že výbor úmyslně nepřijal žádné usnesení, protože záložní stanoviště pro ZZS LK,
p.o., je pro ně problém. To by pak mohlo být záložní stanoviště pro všechno.
Martin Půta
 Konstatoval, že v mezidobí obou předložených materiálů, kdy se celkové výdaje snížily,
se konala mimořádná Bezpečnostní rada, kde se vedla diskuze o tom, že záložní stanoviště
LK mít musí, spíše teď záleží na stanovení parametrů, jak má být zrcadleno toto
stávajícího stanoviště, atd. Pracovníci ZZS vykonali kus práce. Před zahájením
zadávacího řízení je potřeba vést diskuzi na téma parametrů servisu. Vnímá to tak, že
při fungování hlavní místnosti řídícího centra ZZS je potřeba servis do ½ hodiny online,
u záložního střediska je potřeba, aby servis nebyl tak drahý. Je tu možnost, že záložní
středisko nebude potřeba ani jednou, náklady na servis je tedy třeba minimalizovat. Servis
je to, co ta firma vydělá. Vzhledem k tomu, že termín podání žádosti do výzvy je krátce
po ZK, tak byla na jednání RK shoda to pustit do ZK a nechat na zastupitelích
rozhodnout. Pokud žádost uspěje, tak před vyhlášením výběrových řízení nastavit servisní
podmínky, aby celý provoz nebyl tak drahý, jako je nyní předložen. Bylo
by dobré, aby se budoucí Ministerstvo vnitra a zdravotnictví tomu věnovaly a nebylo to
na krajích.
Bc. Stanislav Mackovík
 Konstatoval, že cena byla vysoká, nepřijatelná a tak pátral, proč k tomu došlo a proč dělat
záložní středisko. Před pár lety existoval projekt, zastřešoval ho HZS, mělo dojít k tomu,
že záložní střediska budou v sousedních krajích, tzn., když padne Liberec, bude se to řídit
z Ústí nad Labem, apod., Bohužel se tato informace zjistila před 14 dny a nikdo
to nezmínil, že tento problém tady zůstal a projekt nikdo nedotáhl do konce. Zůstalo tedy
na krajích, aby si vybudovaly své záložní středisko. Původní projekt počítal, že v případě
výpadku hlavního operačního střediska se to bude řídit centralizovaně z jiného kraje.
K tomu nedošlo, je nyní potřeba ohlídat náklady na servis. Trvá na tom, že je to důsledek
nekoncepčnosti dvou ministerstvem a trval na tom. Sdělil, že návrh podpoří.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Vznesl dotaz, co brání tomu, aby se původní projekt vzájemného řízení v případě
problému z jednoho kraje do druhého, obnovil a řešilo by se to alternativní cestou, která je
stejně funkční, ale řádově méně nákladná. K tomu by asi mohla sloužit jako platforma
Asociace krajů.
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Martin Půta
 Musel by to někdo koordinovat. Tuto povinnost dává zákon krajům jako zřizovatelům.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Zeptal se, zda je možné podat žádost, a poté dotaci nepřijmout. Pokud do té doby dojde
k nějakému jinému řešení. Vyžaduje to hnací sílu, která to Asociaci krajů předloží a bude
o takové alternativní řešení usilovat.
Martin Půta
 Konstatoval, že na to, že bude „motor“ v Asociaci krajů, by nespoléhal. Podle něj je
platforma Ministerstva vnitra v rámci krizového řízení celého systému, protože, když
nastane problém, tak budou dvě záložní stanoviště kousek od sebe a při velkém reálném
problému nebude fungovat ani jedno. Souhlasí se zrcadlením do jiného kraje nebo ideálně
do dostatečně „zodolněného“ pracoviště Ministerstva vnitra, to smysl mít může.
Překvapuje ho ale, že se tomu nikdo na Ministerstvu vnitra nevěnuje. Všechny kraje
připravují projekty do této výzvy tak, aby si vybavily svá pracoviště.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Navrhl, aby o to byl požádán pan ředitel. Nyní se bud akceptuje řešení, které je
neefektivní. Nebo bude snaha o to, aby řešení bylo efektivnější na centrální úrovni.
Martin Půta
 Sdělil, že na jednání Bezpečnostní rady dostal za úkol napsat dopis ministrovi vnitra
a na tento problém ho upozornit. Vzhledem k tomu, jaká část volebního období nyní je,
tak se obává, že to nepůjde. Usoudili, že by bylo vhodné počkat
na nového ministra, kvůli dlouhodobému řešení. Racionální je projekt podat a snažit
se hledat náhradní řešení.
Bc. Stanislav Mackovík
 Reagoval, že projekt, jak byl „vysušen“ ministerstvem, tak sousední kraje nemají možnost
vidět, co se děje ve vedlejším kraji. Nyní nedochází k přenosu dat. Bylo by dobré dát
námět na Asociaci krajů, že kdyby docházelo k přenosu dat, tak by se ušetřily prostředky
krajů vzájemně, protože by se mohly doplňovat. Nemusela by jezdit ze vzdálenějšího
místa výjezdová skupina někam, kde v sousedním kraji je bližší výjezdová skupina.
V současné době vláda není schopná toto řešit. Doporučil to nyní odsouhlasit, a poté
jednat s ministerstvem, aby projekt byl dotažen tak, jak byl v původním záměru.
Martin Půta
 Souhlasil s vyjádřením Bc Mackovíka, navíc Ing. Prudil, ředitel HZS LK, je jeden z lidí,
kteří tvořili architekturu hasičského projektu, a ten na Bezpečnostní radě konstatoval,
že kraje mají systémy nekompatibilní, že není jednoduché říct, že se data budou přenášet.
Když se operační střediska budovala, tak v podmínkách nebylo nastaveno, aby mezi
sebou, co se týče IT hlediska, komunikovaly. Z dlouhodobého hlediska je potřeba věc
řešit.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Věc bude iniciovat z hlediska Asociace krajů (náměstků, radních) pro zdravotnictví,
ale nedává tomu moc šanci, protože nekoordinovanost a neakčnost tu bohužel je. IZS
mělo být dominantní a mělo by mít jedno záložní stanoviště. Nyní je projekt finančně
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výrazně snížený, takže se splní zákonná povinnost. Dále se LK bude snažit o zálohu,
která bude adekvátní ve vedlejším kraji, nebo někde jinde.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal, aby byl specifikován zákon, ze kterého plyne, že to kraje takto musí mít.
V důvodové zprávě zmínku nenašel.
MUDr. Jan Lejsek, ředitel ZZS LK, p.o.,
 Sdělil, že ustanovení vybudovat záložní operační středisko nemá vyloženě v povinnosti
dle zákona žádná složka IZS. Na druhou stranu zákon o záchranné službě zavazuje k tomu
poskytovat záchrannou zdravotnickou službu na území kraje nepřetržitě, včetně
mimořádných událostí a krizových stavů. Proto se zamýšlelo, že zálohování operačních
středisek, v případě jejich výpadků, převezmou jiné kraje. Obdobně to mají hasiči
nebo policie, řídí je jedno ředitelství. Složky ZZS kraje jsou originální pro každý kraj,
každý si vysoutěžil svůj informační systém, který splňuje datové standardy, nicméně není
dořešeno sledování výjezdových prostředku, stejná metodika pro hodnocení tísňových
volání, atd. Kapacity středisek neodpovídají tomu, aby bez problému mohly převzít řízení
jiného kraje. Z tohoto důvodu se rozhodlo vytvořit záložní operační středisko, nikoliv jako
novou výstavbu, ale s podporou Policie ČR a využití jejich prostor a datového napojeni
pro pořízení technologií pro případ, že by to současné operační středisko zničilo.
Martin Půta
 Navrhl, aby se hlasovalo s tím, že náměstek bude iniciovat projednání systematického
řešení mezi kraji v komisi Asociaci krajů. Sdělil, že do písemné informace předloží dopis
ministrovi vnitra, současnému i budoucímu, v této věci s iniciací, aby měli ambice to řídit
centrálně. Dále s tím, že se budou lépe definovat požadavky na servis, aby se provozní
náklady podařilo v rámci zadávacího řízení snížit.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Konstatovala, že termín pro předložení žádosti je 29. září 2017. Je potřeba se dobře
rozhodnout.
Martin Půta
 Poděkoval řediteli MUDr. Lejskovi za účast na jednání.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 411/17/ZK
Projekt „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Rozvoj informačních systémů
a technologií ZZS LK“ v době realizace do výše 2.202.829,20 Kč a jeho rozložení
v letech 2018 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 28. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu,
b) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Rozvoj informačních systémů
a technologií ZZS LK“ v době udržitelnosti do výše 9.595.300 Kč a jeho rozložení
v letech 2020 – 2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 28. výzvy
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c)

Integrovaného regionálního operačního programu,
předpokládané předfinancování projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií
ZZS LK“ do výše 19 825 462,80 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2019

a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 29. 09. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

29

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. Náměty a připomínky
Diskuze
Martin Půta
 Informoval zastupitele ve věci Túrow – ministr životního prostředí se vyjádřil k reálné
situaci, kdy řekl, že 30 mil. Kč pro geologickou službu na další monitoring je uvolněno.
V říjnu 2017 by ve vládě měl být předložen materiál MZŽP, kde by mělo být 150 mil. Kč
pro přípravu projektu pro další fázi, ve které bude potřeba budovat náhradní zdroje vody
pro postiženou oblast.
Ing. Květa Vinklátová
 Informovala o tom, že LK byl úspěšný v oblasti památek. Ministerstvo kultury na návrh
památkářů akceptovalo návrh na prohlášení Poutního kostela v Hejnicích a Poutního
kostelu v Horní Polici národními kulturními památkami. LK uspěl ve dvou případech
ze tří.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dva podněty. První se týkal zpráv a dopisu o tom, který zastupitelé SML obdrželi,
týká se navrhované silnice do liberecké průmyslové zóny Jih. Silnice je tak, jak je
navržena, velice problematická, a to proto, že by šlo o dodatečnou hlukovou zátěž
v oblasti, kde jsou již nyní velmi silně překračovány hlukové limity. Bylo by dobré, když
si to LK chce vzít za své, aby na to brali zřetel a zkusili ve spolupráci s městem navrhnout
řešení, které by bylo dostatečně zdvořilé vůči svému okolí. Tento podnět vznáší
k navrhovanému řešení napojení silnice od roku 2010. Nyní vede do průmyslové zóny
železnice, ale chybí přímé napojení. Navrhovaná stavba by mohla nezhoršit to prostředí
v případě, že by došlo k humanizaci silnice R35 v tom okolí, např., k jejímu zatunelování.
Pomoc LK městu Liberec v jednání ŘSD na nějakém opatření na silnice R35, by byla
skvělá.
 Druhý podnět se týká problémů, které jsou v Obchodní akademii, Hotelové škole
a Střední odborné škole, Turnov. Dochází nadále k neshodám mezi vedením školy
a zaměstnanci. Vznesl dotaz, zda by nestálo za to, zřídit na LK, např. ombudsmana či
na půl instituci/na půl pracovníka, který by pomáhal při řešení problémů mezi
zaměstnanci a vedením školy. Mediátor by v těchto věcech mohl pomoct.
Jan Dvořák
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Vznesl dotaz na pana Pietera, jak to vypadá s rekonstrukcí silnice, která vede z Mimoně
do Mnichova Hradiště. Silnice je v hrozném stavu.

Petr Tulpa
 Odpověděl panu Baxovi, že ředitelka turnovské školy, předložila na konci srpna, jak bylo
dohodnuto, „Základní koncepci“, jak škola má nadále fungovat. Další informace budou
podány písemně.
Marek Pieter
 Odpověděl panu Baxovi – požádal především zastupitele města Liberec, aby se pokusili
být více nápomocni při řešení. Sloučení dvou změn územního plánu, kde jedna je
problémová – napojení průmyslové zóny Sever s tou bezproblémovou změnou, prodlouží
možnost realizace. Požádal, aby se zúčastnil někdo z města, místo pana primátora,
na jednání s významnými zaměstnavateli regionu z průmyslové zóny, aby jim mohl
poskytnout informace.
 Co se týká vyhledávací studie – je zpracována projekční kanceláří a její součástí je
hluková studie, pokud je něco nevyhovující s hlukem tak se počká, až studii odborníci
ukáží. V současné době se čeká do konce roku na vyjádření, zda bude potřeba vyhotovení
i v tomto území a vedle hlukové studie je rozptylová studie a mnoho dalšího, jako u každé
stavby ve velkém prostoru.
 K silnici v Mimoni – očekává se zahájení v příštím roce. Vše má svůj řád, je to v plánu.
Martin Půta
 K průmyslové zóně sdělil, že začal litovat, že se kraj někdy vyjádřil, že se bude
na připojení liberecké průmyslové zóny podílet, jde o závazek města Liberce vůči
investorům, který vznikl v roce 1999. Neschopnost vedení Liberce a libereckého
zastupitelstva schválit nějaký územní plán, kterým se napojení průmyslové zóny umožní,
ho ani nepřekvapuje. Doporučil libereckým i krajským zastupitelům setkání se zástupci
významných zaměstnavatelů liberecké průmyslové zóny, aby to otevřelo obzory, jak se
na to firmy koukají. Liberecký kraj garantuje, že je připraven stavbu financovat,
ale za Zastupitelstvo města Liberec územní plán nevyřeší. Dokud nebude mít Liberec
územní plán, tzn., neshodne se na variantě napojení, tak tam druhá silnice nebude.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Připomněl, že tím, že LK zařídí připojení průmyslové zóny, se hejtman chlubil
na billboardech před volbami u průmyslové zóny.
 Liberec druhé napojení průmyslové zóny v územním plánu od roku 2010 má. Od té doby
bylo mnoho projednávání případných variant. To, že to Liberec nemá v územním plánu,
je ze strany hejtmana lichá námitka. Silnice v územním plánu je. Je tam ale hloupá
varianta. Málo současných libereckých zastupitelů souhlasilo s tím, aby průmyslová zóna
vznikla tam, kde vznikla a s takovým napojením. Liberečtí zastupitelé závazek neviděli
dodnes, přesto, že o něj opakovaně žádají.
Martin Půta
 Odpověděl, že k věci se přihlásil, protože předpokládal, že vedení SML je schopno
se shodnout na tom, kudy ta cesta má vest.
 V územním plánu je varianta, která se nedá realizovat. Za to LK nemůže. Je to jedna
z nejvytíženějších komunikací v kraji, tak je racionální, aby ji kraj postavil a financoval,
ale nejde to udělat za vedení města, které se neumí domluvit. Bez součinnosti města
to nejde.
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Ing. Petr Beitl
 Klubu ZpLK připomněl, jak na ZK navrhovali fixovat průtah Jabloncem nad Nisou v zóně
kolem přehrady, v podstatě čtvrtí města, a vůbec jim to nepřipadalo divné. Tam skutečně
lidé žijí a řešení jsou jiná.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16.39 hodin.
9. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 31. 10. 2017 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Vladimír Stříbrný

.………………………………
Martin Brož

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

V Liberci, 4. 10. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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