Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 31. 10. 2017
Přítomno:

41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Mgr. Jan Korytář, Ing. Michal Kříž, Ing. Jan Sviták, Hana Maierová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Stanislav Mackovík, Ing. Milan Kouřil

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.02 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely
vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů
uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
Požádal přítomné, aby si během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných
zařízeních přímý přenos z webových stránek LK.
M. Půta konstatoval, že je přítomno 36 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se omluvili Jan Sviták, Hana Maierová, Michal Kříž
a pozdní příchod avizovala Bc. Martina Sejkorová.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
M. Půta sdělil k zápisu z 8. zasedání ZK dne 26. 9. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Vladimír Stříbrný a Martin Brož. 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 Bc. Stanislav Mackovík a Ing. Milan Kouřil (navržen
za nepřítomného Ing. Jana Svitáka).
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 412/17/ZK
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Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Bc. Stanislava Mackovíka
- Ing. Milana Kouřila
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a požádal Ing. Ramzera o zvolení náhradníka za Ing. Beitla.
Ing. Ramzer zvolil MUDr. Němečka. Dále požádal Ing. Vícha o zvolení náhradníka
za Bc. Sejkorovou, DiS., ten navrhl sebe.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 413/17/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)

-

MUDr. Vít Němeček (ODS)
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK)

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a požádal Bc. Mlejnkovou o zvolení náhradníka
za nepřítomnou Ing. Burešovou, ta navrhla sebe. Za Ing. Kříže požádal o navržení
náhradníka Ing. Kouřila, ten navrhl Bc. Teplou.
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 414/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Bc. Lena Mlejnková (SLK)
-

Bc. Martina Teplá (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

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

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
 Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi materiály
- Písemná informace č. 52 k) – Informace o výběrových řízeních na ředitele
a) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; b) Krajská nemocnice Liberec, a.s.;
c) Zdravotnická záchranná služba LK, p.o.
- Bod č. 53 - Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
II. realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí.
5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 20. 10. 2017 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 9. zasedání ZK
dne 31. 10. 2017.
Dne 27. 10. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- 52 j) - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017
ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou
službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“.
M. Půta dále sdělil, že bod č. 53 bude předřazen k projednání před bod č. 8.
Hlasování o nově zařazených bodech č. 52 k) a 53.
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HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

38

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
ze 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 26. 9. 2017

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady
od 12. září do 9. října 2017

období

Martin Půta

8.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna
termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

9.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1191/2017 se statutárním městem Jablonec
nad Nisou – změna specifikace závazného
parametru projektu

Martin Půta

10.

Majetkoprávní operace – koupě pozemků
v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2017/08/030)

Ing. Jitka Volfová

11.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Horní Maxov

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace – darování

kraje

–

prodej

za

pozemku

Ing. Jitka Volfová

1)
2)

pozemků v k.ú. Tachov u Doks
pozemků v k.ú. Harrachov
Ing. Jitka Volfová

a)
b)

Majetkoprávní operace
revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 2)
prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

14.

Neuplatnění
předkupního
práva
zřízeného
ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku
v k.ú. Slaná

Ing. Jitka Volfová

15.

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

Mgr. Pavel Svoboda

13.

4

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017

==================================================================
16.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/17 –
poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery,
odbor sociálních věcí - financování sociálních
služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2018
dle zvláštního zákona

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně –
Foreigners z.s.

Mgr. Pavel Svoboda

18.

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

19.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/17 –
úprava kapitol odboru zdravotnictví 914 09 –
Působnosti, 917 09 – Transfery – poskytnutí daru

MUDr. Přemysl Sobotka

20.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/17 –
snížení kapitoly 919 03 – Pokladní správa,
ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva
kraje a navýšení kapitoly - 913 07- provozní
příspěvky PO na navýšení platů 2017

Ing. Květa Vinklátová

21.

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

Ing. Květa Vinklátová

22.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch
OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna
závazných parametrů projektu, změna termínu
ukončení realizace projektu a posun termínu
závěrečného vyúčtování projektu

Ing. Květa Vinklátová

23.

Schválení projektového záměru a závazek
spolufinancování
projektu
„Restaurování
historických artefaktů kulturního dědictví Muzea
Českého ráje v Turnově“

Ing. Květa Vinklátová

24.

Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí
Košťálov - Libštát - OLP/5131/2016, Obec
Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice
nad Mohelkou – OLP/3693/2016

Jiří Löffelmann

25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/17 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany
vod
Libereckého
kraje,
Program
vodohospodářských akcí 2017

Jiří Löffelmann
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26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, navýšení výdajů v kapitole
923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního
prostředí a zemědělství; poskytnutí návratné
finanční výpomoci společnosti Školní statek
Frýdlant, s.r.o.

Jiří Löffelmann

27.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/17 –
rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu
Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů
v kapitole 934 08 - Lesnický fond

Jiří Löffelmann

28.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje – změna č. 32, lokality Jablonec nad NisouKokonín a Rychnov u Jablonce nad Nisou

Jiří Löffelmann

29.

Žádost o změnu projektu „Stavba chodníků podél
silnice I/10 v Držkově““ příjemce obec Držkov

Jiří Löffelmann

30.

Žádost o změnu projektu „Oprava komunikace
ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ příjemce obec
Příkrý

Jiří Löffelmann

31.

Žádost o změnu projektu "Zřízení obrubníků podél
místní komunikace na p.č. 889/1 Ohrazenice
u Turnova" příjemce obec Ohrazenice

Jiří Löffelmann

32.

Projekt "Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany
a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace"
- závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 –
snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
a navýšení výdajů kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – projekt
„Rekonstrukce a modernizace přírodovědné
laboratoře – pořízení projektové dokumentace,
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace“ a projekt „Modernizace učeben –
pořízení projektové dokumentace, Gymnázium,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

34.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ –
SPŠ Česká Lípa - změna závazku předfinancování
a spolufinancování projektu

Ing. Radka Loučková
Kotasová

35.

Závazek spolufinancování projektu „Naplňování
krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Libereckého kraje I“

Petr Tulpa
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36.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/17 –
úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku a 912 04 –
účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/17 –
snížení nedaňových příjmů kraje z důvodu snížení
nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových
organizací a snížení výdajů v kapitole 913 04 –
Příspěvkové organizace rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti úpravou
příspěvku na odpisy svěřeného majetku

Petr Tulpa

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/17 –
úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu – poskytnutí finančních darů medailistům
reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2017

Petr Tulpa

39.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/17 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

40.

Žádost o změnu rozpočtu projektu „Christmas cup
2017“ podpořeného z dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 4.23 Sportovní akce

Petr Tulpa

41.

Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, dotačního programu
4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech č. OLP/3062/2017
a OLP/3066/2017

Petr Tulpa

42.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu – poskytnutí finančních darů žákům
základních a středních škol za výsledky v soutěžích
a navýšení neinvestiční dotace Domu dětí
a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace, na zabezpečení soutěží v roce 2017

Petr Tulpa

43.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 –
úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a
920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku, akce Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace –
výměna oken

Petr Tulpa
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44.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17 –
snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce

Marek Pieter

45.

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL –
platnost od 1. 11. 2017

Marek Pieter

46.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 –
snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti,
odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06
– Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.

Marek Pieter

47.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK
na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně
v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního
příspěvku KSS LK na akci „PD a žádosti do OPŽP
na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

48.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 –
úprava výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha
areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Marek Pieter

49.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 –
snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

50.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické
dopravy pro Obec Rakousy, na projekt „Oprava
místní komunikace – část Greenway Jizera“

Marek Pieter

51.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 –
navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 –
Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III.
třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

52.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
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a)

Rozpočtová
opatření
přijatá
v
období
od 6. 9. do 17. 10. 2017
Studie proveditelnosti rychlého železničního
spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec
a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha Liberec/Hradec Králové – st. hr. CZ/PL –
připomínky ke studii
Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici
I/35 – technická studie

Ing. Jitka Volfová

Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují
úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2017

Marek Pieter

Informace o průběhu koncepční péče o silniční
vegetaci na Frýdlantsku v souvislosti s projektem
„Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na
15.
a
16.
zasedání
rady
kraje
a na 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní
období 2017/2018

Marek Pieter

Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální
prevence v Libereckém kraji (projekt ukončen
28. 2. 2013)
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci „Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti
zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících
v autobusové dopravě“
Informace o výběrových řízeních na ředitele:
a) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.;
b) Krajská nemocnice Liberec, a.s.; c) Zdravotnická
záchranná služba LK, p.o.

Mgr. René Havlík

53.

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

Ing. Radka Loučková
Kotasová

54.

Náměty a připomínky

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
9

0

Marek Pieter

Marek Pieter

Ing. Jitka Volfová

Marek Pieter

Marek Pieter

Mgr. René Havlík

MUDr. Přemysl Sobotka

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Představil projednávaný bod.

Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor provedl kontrolu usnesení RK, ZK a jednotlivých
výborů a kromě formálních drobností nenašel nedostatky.
 Výbor se pozastavil nad textem usnesení rady kraje č. 1765/17/mRK,
kde nepřijal žádné usnesení.
Martin Půta
 Konstatoval, že kontrola usnesení rady kraje patří na jednání rady kraje.
Ing. Miloš Tita
 Vyjádřil se k výroku pana hejtmana, že Výbor kontrolní je orgánem zastupitelstva kraje
nikoliv rady kraje. Dle zákona o krajích má kontrolovat usnesení rady kraje
a zastupitelstva kraje. Předpokládal, že zpráva Výboru kontrolního má být předkládaná
na krajském zastupitelstvu nikoliv na jednání rady kraje.
Martin Půta
 Souhlasil s Ing. Titou, nicméně pokud má dojít k vypořádání, tak věc musí projednat rada
kraje, nikoliv zastupitelstvo. Nebrání se tomu, aby orgán zastupitelstva informoval
o všem, co uzná za vhodné. Ale pokud se to má projednávat na RK, tak je nutno, aby pan
ředitel KÚ zařídil, aby věc s připomínkami z výboru byla předložena na jednání kraje.
Ing. Miloš Tita
 Upřesnil, že výbor k tomuto nepřijal žádné usnesení, takže to považuje za uzavřené.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 415/17/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 30. 9. 2017 na 10. 11. 2017
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 22/17/ZK, 71/17/ZK, 280/17/ZK, 287/17/ZK,
314/17/ZK, 315/17/ZK, 316/17/ZK, 317/17/ZK, 318/17/ZK, 319/17/ZK,
321/17/ZK, 323/17/ZK, 325/17/ZK, 326/17/ZK, 331/17/ZK, 332/17/ZK,
339/17/ZK, 344/17/ZK, 345/17/ZK, 346/17/ZK, 347/17/ZK, 348/17/ZK,
350/17/ZK, 353/17/ZK, 355/17/ZK, 357/17/ZK, 359/17/ZK, 360/17/ZK,
369/17/ZK, 391/17/ZK, 411/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

10

1

NEHLASOVAL: 0

291/17/ZK,
320/17/ZK,
333/17/ZK,
349/17/ZK,
361/17/ZK,

VÝSLEDEK: byl přijat
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7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 416/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

8. (53) Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Martin Půta
 Hovořil o důvodu změny termínu podání žádostí o dotace s ohledem na kalamitní stav,
který den před podáním nastal. Vyhlášena byla nová 30 denní lhůta, po které budou moci
všichni žadatelé žádost bez omezení do programu podat.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 417/17/ZK
Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
nezahájení příjmu žádostí v rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
od 30. 10. 2017, 16 hodin, které bylo dané programem schváleným usnesením č. 395/17/ZK
ze dne 26. 9. 2017, a to z důvodu kalamitního stavu a poruch elektrického vedení na území
Libereckého kraje,
rozhoduje
o prodloužení termínu pro příjem žádostí programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.,
a to od 30. 11. 2017, 16 hodin
11
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a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit aktualizaci
vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
Termín: 31. 10. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna termínu ukončení
realizace projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 418/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna termínu ukončení realizace
projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 541 01 Jilemnice,
IČO 00275808, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové
automobilní stříkačky“, 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 „Pořízení nové cisternové
automobilní stříkačky“ z 31. 12. 2017 na 30. 7. 2018, a termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 18. 9. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1200/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí
82, 541 01 Jilemnice, IČO 00275808, a Libereckým krajem, jehož předmětem je
změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, 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/1200/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 01. 11. 2017
12
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HLASOVÁNÍ Č.:
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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/1191/2017 se statutárním městem Jablonec nad Nisou –
změna specifikace závazného parametru projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 419/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1191/2017 se statutárním městem Jablonec nad Nisou – změna specifikace
závazného parametru projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, statutárního města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí
3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, o změnu specifikace závazného
parametru projektu „Nákup člunu a obleků pro JSDHO Jablonecké Paseky“, 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) změnu specifikace závazného parametru uvedeného ve smlouvě č. OLP/1191/2017
v čl. I odst. 3. z původního znění „Člun DINGHY – 1ks, Suchý oblek – 4 kpl.“ na
nové znění „Člun DINGHY – 1ks, Suchý oblek – 2 kpl.
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1191/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna závazného specifikace závazného parametru v čl. I
odst. 3 smlouvy
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, 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/1191/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 01. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

13
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NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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11. (10) Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA
2017/08/030)
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 420/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA
2017/08/030)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
- části p.p.č. 2050 o výměře 37 m2, nově označené jako p.p.č. 2050/2, ostatní plocha, jiná
plocha,
- části p.p.č. 2050 o výměře 19 m2, nově označené jako p.p.č. 2050/3, ostatní plocha, jiná
plocha,
- části p.p.č. 2050 o výměře 33 m2, nově označené jako p.p.č. 2050/4, ostatní plocha, jiná
plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 575-238/2016 ze dne 4. 1. 2017, v katastrálním
území Dětřichov u Frýdlantu, obci Dětřichov, evidované na listu vlastnictví č. 97
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
od spoluvlastníků
podíl o velikosti 1/2
představující částku 2.225 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě dvacet pět korun českých)
z kupní ceny, a
podíl o velikosti 1/2
představující částku 2.225 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě dvacet pět korun českých)
z kupní ceny, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 4.450 Kč (slovy
čtyři tisíce čtyři sta padesát 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
Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Sdělil, že jako tradičně obdržel zápis z Výboru finančního, včetně stanovisek a požádal
Ing. Hockeho, předsedu výboru, aby k bodům 17 a 35 vystoupil s podrobnějšími
informacemi. Ostatní body výbor podpořil.
14
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12. (11) Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Horní Maxov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předkládaný bod. Požádala o úpravu materiálu po projednání, kde je v části
schvaluje a v důvodové zprávě potřeba opravit rok 1017 na 2017, došlo k chybě v psaní.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 421/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Horní Maxov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p.p.č. 1906/1 o výměře 131 m2, nově označené jako p.p.č. 1906/4, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 444-27/2017
ze dne 4. 5. 2017, nacházející se v k.ú. Horní Maxov, obec Lučany nad Nisou, a evidované
na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, RNDr. Václavu
Morchovi, 1934, Praha, za kupní cenu ve výši 13.100 Kč (slovy: třináct tisíc sto korun
českých), na předmětném pozemku se nachází objekt mačkárny ve vlastnictví kupujícího
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. (12) Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemků v k.ú. Tachov u Doks
2)
pozemků v k.ú. Harrachov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 422/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1)
pozemků v k.ú. Tachov u Doks
2)
pozemků v k.ú. Harrachov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování p.p.č. 711/6 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
15
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komunikace, p.p.č. 721/6 o výměře 22 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
p.p.č. 721/7 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 721/8 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vymezených geometrickým plánem č. 323-158/2016 ze dne 24. 8. 2016, nacházejících
se v k.ú. Tachov u Doks, obci Tachov, obci Tachov, se sídlem Tachov 34, 472 01
Tachov,
IČO 49864009, hodnota daru dle účetní evidence činí 2.100 Kč (slovy: dva tisíce sto
korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví obce,
2. darování částí p.p.č. 1175/104, nově označených jako p.p.č. 1175/184 o výměře 74 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1175/186 o výměře 4 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem
č. 1991-691/2012 ze dne 22. 4. 2013, nacházejících se v k.ú. Harrachov, obci Harrachov,
a evidované na listu vlastnictví č. 227 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, Město Harrachov, se sídlem Harrachov
150, 512 46 Harrachov, IČO 00275697, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.950 Kč
(slovy jeden tisíc devět set padesát korun českých), jedná se o pozemky pod chodníkem
a ostrůvku v rámci stavby silnice I/10
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. (13) Majetkoprávní operace
a)
revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 2)
b)
prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 423/17/ZK
Majetkoprávní operace
a)
revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 2)
b)
prodej pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 192/17/ZK v bodě 2),
schvaluje
prodej části p.p.č. 1776/1 o výměře 10 m2, nově označené jako st.p.č. 664, zastavěná plocha
a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 252-72/2016 ze dne 9. 9. 2016, nacházející
se v k.ú. Jindřichov nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č. 623
16
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u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, manželům
za kupní cenu ve výši 3.500 Kč
(slovy: tři tisíce pět set korun českých), na pozemku se nachází část rodinného domu
ve vlastnictví kupujících
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (14) Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje
- k pozemku v k.ú. Slaná
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 424/17/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku
v k.ú. Slaná
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitosti
p.p.č. 709/2 o výměře 947 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházející
se v k.ú. Slaná, obec Slaná, a evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
pracoviště Semily, ve vlastnictví obce Slaná se sídlem č.p. 94, 512 01 Slaná, IČO 00276138
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (15) Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu
sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
17
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Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 15 - 18 projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 425/17/ZK
Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací rezortu sociálních
věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace, kde se upravuje pojištění majetku, částka odpisu pohledávek a postup
dle zákona o střetu zájmů,
2. úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace, kde se doplňuje místo poskytování sociální služby Domov pro
osoby se zdravotním postižením, Liberecká 741, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
upravuje se pojištění majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu
zájmů, upravuje se cena nemovitostí,
3.

4.

5.

6.

7.

úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace, kde se opravuje datum vzniku organizace, upravuje
se pojištění majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a
zvyšuje se cena staveb o technické zhodnocení,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku,
částka odpisu pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov Raspenava,
příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku, částka odpisu pohledávek,
postup dle zákona o střetu zájmů a zvyšuje se pořizovací cena staveb o technické
zhodnocení,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace, kde se opravuje datum vzniku organizace, upravuje se pojištění
majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a snižuje
se pořizovací hodnota staveb,
úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení OSTARA, příspěvková
organizace, kde se opravuje datum vzniku organizace, upravuje se pojištění majetku,
částka odpisu pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení zřizovacích listin
příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 05. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

18

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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17. (16) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/17 – poskytnutí dotací z kapitoly
917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 426/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/17 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05
Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 284/17, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje dle zvláštního zákona ve výši 5.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje
ve výši 5.000.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje
ve výši 5.000.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2018, jejichž služby jsou zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018 - 2020 v úhrnném objemu 5.000.000 Kč,
níže uvedeným příjemcům ve výši

Poř.
Název
číslo poskytovatele

02.

FOKUS Turnov, z.s.

IČ

Registrační
číslo

Sídlo

49295101

Skálova 415,
511 01 Turnov

03.

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415,
511 01 Turnov

04.

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 415,
511 01 Turnov

19

Druh soc.
služby

Výše
dotace LK
2018
(v Kč)

9314906

§45 - centra
denních služeb

49.000

7471836

§43 - podpora
samostatného
bydlení

49.000

4661168

§67 - sociálně
terapeutické dílny

87.000
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05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

1303151

§63 - noclehárny

77.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

1020591

§61 nízkoprahová
denní centra

77.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

5918012

§57 - azylové
domy

77.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

9860755

§69 - terénní
programy

77.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

1420566

§69 - terénní
programy

77.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

3822869

§63 - noclehárny

77.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

1775589

§69 - terénní
programy

87.000

00570931

K Brance
11/19e, 155 00
Praha 13 Stodůlky

2481915

§61 nízkoprahová
denní centra

77.000

2049573

§39 - osobní
asistence

87.000

13.

Reva o. p. s.

25447726

Svatoplukova
352/2, 460 01
Liberec IV Perštýn

14.

Domov u Spasitele,
středisko DMCČSH

73632791

Máchova 650,
464 01 Frýdlant

3988103

§49 - domovy
pro seniory

58.000

28731191

Matoušova
406/20, 460 07
Liberec III Jeřáb

3959325

§54 - raná péče

97.000

28731191

Matoušova
406/20, 460 07
Liberec III Jeřáb

4823957

§65 - sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

97.000

26623064

Brunnerova
1011/3, 163 00
Praha Řepy

9864940

§44 - odlehčovací
služby

36.000

26623064

Brunnerova
1011/3, 163 00
Praha Řepy

2284277

§37 - odborné
sociální
poradenství

30.000

15.

Centrum LIRA, z.ú.

16.

Centrum LIRA, z.ú.

17.

Národní ústav pro
autismus, z. ú.

18.

Národní ústav pro
autismus, z. ú.

20
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19.

Národní ústav pro
autismus, z. ú.

7472903

§65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

31.000

31.000

26623064

Brunnerova
1011/3, 163 00
Praha Řepy

4319542

§66 sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se zp

20.

Národní ústav pro
autismus, z. ú.

26623064

Brunnerova
1011/3, 163 00
Praha Řepy

21.

DIAKONIE DUBÁ
z.s.

26591511

Dlouhá 87/103,
471 41 Dubá

1372957

§70 - sociální
rehabilitace

68.000

28700210

Pod Perštýnem
321/1, 460 01
Liberec IVPerštýn

4343228

§44 - odlehčovací
služby

97.000

28700210

Pod Perštýnem
321/1, 460 01
Liberec IVPerštýn

9543067

§37 - odborné
sociální
poradenství

30.000

25405276

Konopná 776,
460 14 Liberec
14

8975100

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

25405276

Konopná 776,
460 14 Liberec
14

6714275

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

77.000

25405276

Konopná 776,
460 14 Liberec
14

6899978

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

77.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

7559709

§39 - osobní
asistence

97.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

7135154

§39 - osobní
asistence

87.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

9349276

§39 - osobní
asistence

97.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

3852372

§39 - osobní
asistence

87.000

22.

23.

24.

25.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

MAJÁK o.p.s.

MAJÁK o.p.s.

26.

MAJÁK o.p.s.

27.

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

28.

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

29.

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

30.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
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31.

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

32.

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

33.

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

34.

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

35.

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

26593980

36.

Spokojený domov
o.p.s.

29043913

37.

Spokojený domov
o.p.s.

29043913

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I
Na Návsi 44,
Veselá, 295 01
Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44,
Veselá, 295 01
Mnichovo
Hradiště

29043913

Na Návsi 44,
Veselá, 295 01
Mnichovo
Hradiště

7253089

§40 pečovatelská
služba

44224711

Hanychovská
743/3, 460 07
Liberec III Jeřáb

5293571

§46 - denní
stacionáře

58.000

27298523

Vlčí Vrch 323,
460 15 Liberec
15 – Starý
Harcov

3166608

§48 domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

58.000

7044506

§ 51chráněné
bydlení

58.000

5793673

§ 39 osobní
asistence

49.000

2718583

§67 sociálně
terapeutické dílny

58.000

38.

39.

41.

Spokojený domov
o.p.s.

ALVALÍDA, z.s.

DH Liberec, o.p.s.

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

2453453

§56 tlumočnické
služby

55.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

1656576

§44 - odlehčovací
služby

77.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

5362299

§44 - odlehčovací
služby

65.000

26593980

Zahradní
415/10, 460 01
Liberec XI Růžodol I

2164863

§44 - odlehčovací
služby

65.000

6806376

§44 - odlehčovací
služby

65.000

7143232

§39 - osobní
asistence

87.000

5968921

§44 - odlehčovací
služby

31.000

77.000

42.

DH Liberec ,o.p.s.

27298523

43.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

44.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí Vrch 323,
460 15 Liberec
15 – Starý
Harcov
Vlčí Vrch 323,
460 15 Liberec
15 – Starý
Harcov
Vlčí Vrch 323,
460 15 Liberec
15 – Starý
Harcov
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46.

47.

ADVAITA, z.ú.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6,
460 01 Liberec
IV-Perštýn

65635591

Rumunská 14/6,
460 01 Liberec
IV-Perštýn

6552817

§37 odborné
sociální
poradenství

4142726

§64 služby
následné péče

58.000

6224406

§57 - azylové
domy

87.000

58.000

48.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6,
460 01 Liberec
IV-Perštýn

49.

Návrat, o.p.s.

27323773

Široká 68/304,
460 01 Liberec 3

4853448

§68 terapeutické
komunity

68.000

40.000

50.

LAMPA, z.s.

22889159

Husova 89, 471
24 Mimoň I

1457407

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

51.

LAMPA, z.s.

22889159

Husova 89, 471
24 Mimoň I

7555345

§69 - terénní
programy

77.000

26200481

Krakovská
1695/21, 110 00
Praha – Nové
Město

3843439

§70 sociální
rehabilitace

58.000

40233189

1. maje 868/11,
460 07 Liberec
III - Jeřáb

5231429

§40 pečovatelská
služba

58.000

2930990

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

58.000

52.

Tyfloservis, o.p.s.

53.

Diakonie Beránek
z.s.

55.

57.

58.

59.

60.

61.

Rodina v centru, z.
ú.

COMPITUM, z.s.

FOKUS Liberec o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

27004295

Smetanova 387,
473 01 Nový Bor

26571129

Vysoká 4231/35,
466 02 Jablonec
nad Nisou

6769479

§65 sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

46749411

Nezvalova
662/18, 460 15
Liberec XV Starý Harcov

3865693

§51 chráněné
bydlení

68.000

26611716

Staňkovská 378,
198 00 Praha
Hostavice

4385424

§70 - sociální
rehabilitace

58.000

70828920

Petra
Jilemnického
2457/1, 434 01
Most

1807508

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

70828920

Petra
Jilemnického
2457/1, 434 01
Most

8696715

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000
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62.

63.

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

64.

Romodrom o.p.s.

65.

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

66.

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

67.

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

68.

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

69.

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

70.

71.

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

72.

Člověk v tísni, o.p.s.

73.

Diecézní charita
Litoměřice

70828920

Petra
Jilemnického
2457/1, 434 01
Most

70828920

Petra
Jilemnického
2457/1, 434 01
Most

5070480

§37 odborné
sociální
poradenství

26537036

Rybná 716/24,
110 00 Praha Staré Město

1161877

§69 - terénní
programy

87.000

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466 01
Jablonec nad
Nisou

8492814

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466 01
Jablonec nad
Nisou

3428319

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466 01
Jablonec nad
Nisou

8701695

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466 01
Jablonec nad
Nisou

7080749

§65 - sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

58.000

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466 01
Jablonec nad
Nisou

5741111

§40 pečovatelská
služba

68.000

25755277

Šafaříkova
635/24, 120 00
Praha Vinohrady

5235056

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

25755277

Šafaříkova
635/24, 120 00
Praha Vinohrady

6719009

§37 - odborné
sociální
poradenství

30.000

25755277

Šafaříkova
635/24, 120 00
Praha Vinohrady

5713240

§69 - terénní
programy

68.000

40229939

Kosmonautů
2022, 412 01
Litoměřice

3632154

§40 pečovatelská
služba

68.000

5391602

§50 - domovy se
zvláštním
režimem

77.000

5227172

§51 - chráněné
bydlení

58.000

75.

Rodina24 z.ú.

22829903

Nerudova
3113/17, 466 01
Jablonec nad
Nisou

76.

Společnost Dolmen,
z.ú.

27291049

Lužická 7, 460
01 Liberec

24

8501960

§62 nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

58.000

30.000
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77.

Společnost Dolmen,
z.ú.

78.

Společnost Dolmen,
z.ú.

79.

MAREVA z.s.

80.

MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

81.

Ambeat Health Care
a.s.

82.

Ambeat Health Care
a.s.

83.

Snílek , o.p.s.

4353078

§43 - podpora
samostatného
bydlení

68.000

6650186

§67 - sociálně
terapeutické dílny

58.000

01679198

Na Pískovně
657/24, 460 14
Liberec IX Ruprechtice

7734736

§40 pečovatelská
služba

87.000

25405080

Generála
Svobody 83/47,
460 01 Liberec
XIII - Nové
Pavlovice

4873800

§39 - osobní
asistence

77.000

24160369

Týnská 632/10,
110 00 Praha Staré Město

4530859

§49 domovy pro
seniory

40.000

24160369

Týnská 632/10,
110 00 Praha Staré Město

9450189

§44 odlehčovací
služby

68.000

26640007

Staré Splavy ev.
253, 472 63
Doksy

3802797

§58 domy na půl
cesty

50.000

27291049

Lužická 7, 460
01 Liberec

27291049

Lužická 7, 460
01 Liberec

CELKEM

5.000.000

schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 níže uvedeným subjektům z důvodu
administrativního nesouladu jejich žádosti s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018, jako
nedílné součásti vyhlášení dotačního řízení
Poř
. č.

01.

40.

Název

Obec Horní
Branná

Nemocnice
Jablonec nad
Nisou p.o.

IČ

00275735

00829838

Sídlo
Horní Branná
1, 512 36
Horní Branná

Komenského
440, 512 51
Lomnice nad
Popelkou

Registračn
í číslo
služby

Druh
sociální
služby

7177985

§40 pečovatelská
služba

3702507

§52 - sociální
služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

25

Administrativn
í nesoulad
neoprávněný žadatel

neoprávněný žadatel
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45.

54.

56.

74.

MĚSTO
LOMNICE
NAD
POPELKOU

Anděl
strážný, z.ú.

Rodina v
centru, z. ú.

Rodina24 z.
ú.

00275905

Husovo
náměstí 6, 512
51 Lomnice
nad Popelkou

02771527

Fügnerovo
náměstí
1808/3, 120
00 Praha Nové Město

neoprávněný žadatel

8460985

§40 pečovatelská
služba

8384795

§41 - tísňová
péče

chybí povinná příloha
č. 1

27004295

Smetanova
387, 473 01
Nový Bor

4141507

§65 - sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

příloha č. 2 není el.
podepsaná

22829903

Nerudova
3113/17, 466
01 Jablonec
nad Nisou

8419868

§39 - osobní
asistence

příloha č. 2 není el.
podepsaná

Celkem

6 služeb

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 30. 11. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšné žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 20. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Upřesnil informaci ohledně zvolení náhradníka ve volební komisi – bod č. 4.
18. (17) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – tento bod výbor nedoporučil zastupitelstvu ke schválení.
Jeden důvod je ten, že se jedná o prostředky, které kraj obdržel z MPSV. LK
je přerozdělovatelem a administrátorem a lze očekávat, pokud to LK promine, že by
MPSV mohlo od LK peníze požadovat nazpět.
 Druhým důvodem je, že stejné společnosti LK odpustil již v minulosti 720.000 Kč.
Jsou to peníze LK, které chybí jinde. Výbor nepodpořil toto usnesení.
Mgr. Pavel Svoboda
 Reagoval na Ing. Hockeho ohledně vztahu k MPSV – nesdílí názor, že by LK byl povinen
peníze vracet, protože v LK nedošlo k porušení rozpočtové kázně. LK administroval, jak
26
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zákon umožnuje. A i zákon umožnuje odvod prominout. Proběhne-li prominutí odvodu
v souladu se zákonem, tak nejsou dotační podmínky porušeny. Je to sice podruhé, není
to vnímáno pozitivně, nicméně spolek poskytoval sociální službu, působil pro cílovou
skupinu v území, aktivitu vyvíjel, klientům byly služby poskytnuty, ale bohužel zde
nebylo vše administrativně v pořádku. Tato žádost má hlavu a patu a po zapsaném spolku
by se marně peníze vymáhaly. Požádal o prominutí odvodu. Spolek již nepůsobí v rámci
registrovaných sociálních služeb v LK.
Ing. Tomáš Hocke
 Sdělil, že se členové výboru ptali, zda se toto nemůže opakovat a zda tento spolek nemůže
působit pod jiným jménem a měl by stejné problémy. Došlo k ubezpečení ze strany
úředníků sociálního odboru, že se to stát nemůže. Výbor byl touto informací uklidněn.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 427/17/ZK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly
917 05 – transfery, dotace na rok 2016, příjemce Foreigners z.s., IČO 28558073, se sídlem
Moskevská 27/14, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, ve výši 408.769,02 Kč, tj. 99 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

31

PROTI:

5

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (18) Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 428/17/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
27
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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: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (19) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/17 – úprava kapitol odboru
zdravotnictví 914 09 – Působnosti, 917 09 – Transfery – poskytnutí daru
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 429/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/17 – úprava kapitol odboru zdravotnictví
914 09 – Působnosti, 917 09 – Transfery – poskytnutí daru
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 289/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 09 –
Působnosti - odbor zdravotnictví, rozpočtový ukazatel Audit zdravotnických zařízení,
v celkové výši o 15.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 09 - Transfery – odbor
zdravotnictví, specifický ukazatel Finanční dar, v celkové výši 15.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (20) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/17 – snížení kapitoly 919 03 –
Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení
kapitoly - 913 07- provozní příspěvky PO na navýšení platů 2017
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
28
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 430/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 273/17 – snížení kapitoly 919 03 – Pokladní
správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly
- 913 07- provozní příspěvky PO na navýšení platů 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 273/17, kterým se
1) snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 07 Pokladní správa,
ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje ve výši 3.138.149 Kč,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, provozní příspěvky PO v rezortu,
v celkové částce 3.138.149 Kč, z toho se navyšují dílčí ukazatele pro následující
příspěvkové organizace:
a)

Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova
1362/1, Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194, ve výši 1.138.699 Kč,
b) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 11,
460 01 Liberec, IČO 00083232, ve výši 752.155 Kč,
c) Oblastní galerii Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 723/14,
460 01 Liberec, IČO 00083267, ve výši 268.409 Kč,
d) Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvková organizace se sídlem
náměstí Osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČO 0036198,
ve výši 631.886 Kč,
e) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, se sídlem Skálova 71,
511 01 Turnov, IČO 00085804, ve výši 347.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (21) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch - změna závazných parametrů projektu, prodloužení termínu
realizace projektu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 431/17/ZK
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch - změna závazných parametrů projektu, prodloužení termínu realizace
projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace
o změnu závazných parametrů projektu „Oprava havarijních míst
obvodových stěn v přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném Brodě“, na jehož
realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK
ze dne 30. 5. 2017,
2) žádost příjemce dotace Obce Velenice, se sídlem Velenice 148, 470 02 Velenice,
IČ 00673072, o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochy sv. Prokopa
a skalní kaple Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“, na jejíž realizaci byla
přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK
ze dne 30. 5. 2017,
3) žádost příjemce
zastoupeným na základě plné moci
o změnu závazných parametrů projektu „Udržovací práce objektu
č. p. 32 v Zahrádkách u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční fasády a oprava
fasády severní štítové stěny“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program
č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,
rozhoduje
1) o změně závazných parametrů projektu „Oprava havarijních míst obvodových stěn
v přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném Brodě“, příjemce dotace paní
Marie Legáthová, z těchto
Název parametru
Oprava spárování roubení
Oprava střešní krytiny
Oprava roubení
Oprava krovu
Impregnační nátěr tesařských konstrukcí
na tyto nové
Název parametru
Oprava spárování roubení
30

Jednotka
m
m2
m
m
m2

Hodnota
40,18
246
20,83
22
16,77

Jednotka

Hodnota

m

53,5
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m2
m
m2

Oprava střešní krytiny
Oprava roubení
Impregnační nátěr tesařských konstrukcí

246
51,65
16,77

2) o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochy sv. Prokopa a skalní kaple
Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“, příjemce dotace obec Velenice,
z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017,
3) o změně závazných parametrů projektu „Udržovací práce objektu č. p. 32 v Zahrádkách
u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční fasády severní štítové strany“, příjemce
dotace pan Alexander Lavdovský, z těchto
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Repase dveře masiv
Nátěr fasád, roubení 2x bílé Porokalk
Montáž záklopů z tyčoviny (povalů)
Spárování roubení jednostranné

ks
m2
m2
m

2
50
15
80

na tyto nové
Název parametru
Repase dveře masiv
Nátěr fasád, roubení 2x fermež
Montáž záklopů z tyčoviny (povalů)
Spárování roubení jednostranné

Jednotka

Hodnota

ks
m2
m2
m

2
71,11
15
80

schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2117/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava
havarijních míst obvodových stěn v přízemí a střešního pláště domu čp. 111 v Železném
Brodě“, uzavřené dne 27. 6. 2017, jehož předmětem je změna závazných parametrů
projektu,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1994/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Restaurování
sochy sv. Prokopa a skalní kaple Ecce Homo (sochy Krista) v obci Velenice“, uzavřené
dne 27. 6. 2017, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu,
3) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2076/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Udržovací
práce objektu č. p. 32 v Zahrádkách u České Lípy, a to oprava pavlače včetně uliční
fasády severní štítové strany“, uzavřené dne 25. 7. 2017, jehož předmětem je změna
závazných parametrů projektu
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
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Termín: 22. 11. 2017
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
ke smlouvám k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 13. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

23. (22) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných
parametrů projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu
závěrečného vyúčtování projektu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke
 Ohlásil střet zájmu, on sám je projektantem.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 432/17/ZK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných parametrů
projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného
vyúčtování projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Jenišovice, se sídlem Děkanská 87, 511 01
Turnov, IČ 49296221, o úpravu názvu projektu, o změnu závazných parametrů projektu
a o prodloužení termínu realizace projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací
kanálky“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,
rozhoduje
1) o změně názvu projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“ na název
projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – obvodová drenáž“,
2) o změně závazných parametrů nadepsaného projektu z tohoto
Název parametru
Větrací kanálky
na tento nový
Název parametru

Jednotka
m

Jednotka
32

Hodnota
75

Hodnota
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Obvodová drenáž

m

92

3) o prodloužení termínu realizace nadepsaného projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017
a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 1. 12. 2017 na 19. 1. 2018,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2124/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program
č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Sanace soklového zdiva –
2. etapa – větrací kanálky“, uzavřené dne 30. 6. 2017, jehož předmětem je úprava názvu
projektu, změna závazného parametru projektu a změna termínu ukončení realizace projektu
a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek ke smlouvě
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Termín: 20. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

6

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (23) Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu
„Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje
v Turnově“
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 433/17/ZK
Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu „Restaurování
historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Restaurování historických
artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“ Libereckým krajem
do výše 687.000 Kč a jeho rozložení v letech 2020 až 2022 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního
dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“ Libereckým krajem do výše 6.870.000 Kč
v letech 2020 až 2022
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
a) zajistit zpracování a předložení projektové žádosti do 76. Výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizací, včetně všech příloh, po schválení závazku spolufinancování
a předfinancování daného projektu zastupitelstvem kraje,
Termín: 30. 01. 2018
b) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
v případě jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního
programu.
Termín: 31. 12. 2027
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (24) Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí Košťálov - Libštát OLP/5131/2016, Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou
– OLP/3693/2016
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 24 – 29 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 434/17/ZK
Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí Košťálov - Libštát - OLP/5131/2016,
Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou – OLP/3693/2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace Svazku obcí Košťálov - Libštát, se sídlem Košťálov 201, 512 02
Košťálov, IČ 62013203, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov,
projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/V/16/ZK
ze dne 20. 12. 2016,
b) žádost příjemce dotace Obce Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov,
IČ 00275841, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice
střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016,
c) žádost příjemce dotace Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Náměstí
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T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820 o prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV
Jílové“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje,
Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 450/16/ZK ze dne 30. 8. 2016,
rozhoduje
a) o změně termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, projektová dokumentace
na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“ ze dne 30. 11. 2017 na 31. 12. 2018
a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018
na 19. 2. 2019 z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního
povolení,
b) o změně termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice střed – projektová
dokumentace na obnovu vodovodu“ ze dne 30. 11. 2017 na 31. 12. 2018 a o prodloužení
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 2. 2019
z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
c) o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace centrální
kanalizace a ČOV Jílové“ ze dne 30. 11. 2017 na 30. 11. 2019 a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 1. 2020 z důvodu
zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/5131/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“ mezi
Libereckým krajem a Svazkem obcí Košťálov - Libštát, se sídlem Košťálov 201, 512 02
Košťálov, IČ 62013203,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4666/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“ mezi
Libereckým krajem a Obcí Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov,
IČ 00275841,
c) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3693/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ mezi Libereckým krajem
a Městem Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

35

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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26. (25) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 435/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 932 08 –
Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy Programu vodohospodářských akcí ve výši 6.672.000 Kč a současně
se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí v kapitole 932 08 - Fond
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí v celkové
výši 6.672.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí 2017, v úhrnné výši 6.672.000 Kč níže
uvedeným příjemcům na akce do výše
Dotace
v max. výši
Kč/podíl
dotace
Adresa/sídl
Název
Název příjemce
IČ
Parametry
z celkovýc
o
projektu
h
způsobilýc
h výdajů
%
Zpracování
projektové
Projektová
Bedřichov dokumentace
dokumentace
113.000/
Obec Bedřichov 00525511 218, 468 12 – prodloužení
ke stavebnímu
51,26 %
Bedřichov kanalizace a
řízení - 1ks
vodovodu
Bedřichov
Obnova
Bělá 142,
Obnova
1.140.000/
00275603
Obec Bělá
vodovodu - 844
514 01 Bělá vodovodu
51,26 %
m
Bozkov
Projektová
Projektová
196.000/
00275611 270, 512 13 dokumentace dokumentace
Obec Bozkov
68,93 %
Bozkov
kanalizace
k územnímu
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„Vrabčírink“
Bozkov

Obec Čtveřín

Projektová
dokumentace
Čtveřín 95,
k územnímu
00672092 463 45
řízení –
Čtverřín
kanalizace
Čtveřín

Město Jablonec
nad Jizerou

Jablonec
nad Jizerou
00275778 277, 512 43
Jablonec
nad Jizerou

Obec
Krompach

Krompach
00673421 49, 471 57
Krompach

Město Osečná

Svatovítské
náměstí
00263061
105, 463 52
Osečná

VHS Turnov

Antonína
Dvořáka
49295934
287, 511 01
Turnov

VHS Turnov

Antonína
Dvořáka
49295934
287, 511 01
Turnov

rozhodnutí – 1
ks,
Projektová
dokumentace
ke stavebnímu
povolení – 1ks
Projektová
dokumentace
k územnímu
řízení – 1 ks

Obnova
vodovodního
Oprava/obnov
řadu A2 – 153
a části
m, Obnova
veřejného
vodovodního
vodovodu
řadu A4 – 135
m
KrompachRekonstrukce
oprava
vodovodních
vodovodu 1.
řadů – 372 m
etapa
Kanalizační
Osečná –
stoka B2 – 151
kanalizace II. m,
etapa, stoky
kanalizační
B2, B2-2
stoka B2-2 –
219 m
Benecko,
Dolní
Štěpanice –
likvidace
Vodojem – 1ks
odpadních vod
a výstavba
vodojemu
Rakousy –
rekonstrukce
Vodovodní
přivaděče a
řady – 1.219 m
zásobního
řadu

402.000/
56,62 %

559.000/
58,32 %

827.000/
65,79 %

1.408.000/
66,47 %

787.000/
47,15%

1.240.000/
56,66 %

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí, uzavíranou
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Bedřichov, Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov,
IČ 00525511, na projekt pod názvem „Zpracování projektové dokumentace –
prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov“, č. OLP/3227/2017,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Bělá, Bělá 142, 514 01 Bělá, IČ 00275603, na projekt
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c)

pod názvem „Obnova vodovodu“, č. OLP/3380/2017,
mezi Libereckým krajem a Obcí Bozkov, Bozkov 270, 512 13 Bozkov, IČ 00275611,
na projekt pod názvem „Projektová dokumentace kanalizace „Vrabčírink“ Bozkov“,
č. OLP/3297/2017,

d) mezi Libereckým krajem a Obcí Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Čtveřín, IČ 00672092,
na projekt pod názvem „Projektová dokumentace k územnímu řízení – kanalizace
Čtveřín“, č. OLP/3230/2017,
e) mezi Libereckým krajem a Městem Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277,
512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ 00275778, na projekt pod názvem „Oprava/obnova části
veřejného vodovodu“, č. OLP/3333/2017,
f) mezi Libereckým krajem a Obcí Krompach, Krompach 49, 471 57 Krompach,
IČ 00673421, na projekt pod názvem „Krompach-oprava vodovodu 1. etapa“,
č. OLP/3334/2017,
g) mezi Libereckým krajem a Městem Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná,
IČ 00263061, na projekt pod názvem „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky B2, B2-2“,
č. OLP/3236/2017,
h) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benecko, Dolní Štěpanice –
likvidace odpadních vod a výstavba vodojemu“, č. OLP/3271/2017,
i)

mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Rakousy – rekonstrukce
přivaděče a zásobního řadu“, č. OLP/3330/2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (26) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/17 – snížení výdajů kapitoly
923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, navýšení výdajů v kapitole 923 08
– Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství; poskytnutí
návratné finanční výpomoci společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 436/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, navýšení výdajů v kapitole 923 08 –
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Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství; poskytnutí návratné
finanční výpomoci společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/17, kterým se
a) snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor,
nespecifikované rezervy na kofinancování IROP a TOP o částku 1.278.783 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního prostředí
a zemědělství, o částku 1.278.783 Kč, kde se zavádí nový specifický ukazatel
„Technologie Školní statek – návratná finanční výpomoc“,
2. znění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/3337/2017
mezi Libereckým krajem a společností Školní statek Frýdlant, s.r.o., IČ 27308481,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly 923 08
– Spolufinancování EU, odbor životního prostředí a zemědělství, do maximální výše
1.278.783 Kč společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., IČ 27308481, se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant, za účelem předfinancování projektu „Technologie Školní statek“,
s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 10 dnů od obdržení platby
od poskytovatele dotace k projektu „Technologie Školní statek“, nejpozději však
do 31. 8. 2018
a ukládá
1. Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova
a)

zajistit informování žadatele o schválení žádosti o návratnou finanční výpomoc,

Termín: 15. 11. 2017
b) zajistit předložení smlouvy č. OLP/3337/2017 k podpisu hejtmanovi Libereckého
kraje,
2.

Termín: 20. 11. 2017
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (27) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/17 – rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů
v kapitole 934 08 - Lesnický fond
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod a ohlásil případný střet zájmu.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 437/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934
08 - Lesnický fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 294/17, kterým se snižují rezervy ve výdajích
kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši
941.104 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 941 104 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje
v úhrnném objemu 941 104 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do výše

Č.

Název
žadatele

Město
1 Raspenava

IČ/datu
m
narození

Fučíkova 421,
Raspenava, 463 61
Kunratice 158,
Kunratice, 464 01
Fučíkova 421,
Raspenava, 463 61
Lidové sady 425/1,
Liberec I-Staré
Město, 460 01
Višňová 184,
Višňová, 464 01

Právní
statut

Výše
dotace v
Kč

obec

9.600 Kč

obec

1.200 Kč

obec

5.920 Kč

p.o.

10.600 Kč
15.240 Kč

9

obec
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

10

fyzická osoba
nepodnikající

9.300 Kč

obec

39.300 Kč

obec
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

20.500 Kč

s.r.o.
fyzická osoba
podnikající

264.000 Kč

2 Obec Kunratice
Město
3 Raspenava

00263141

Sídlo, trvalé
bydliště,
žadatele

46744967
00263141

Městské lesy
4 Liberec, p.o.

72053984

5 Obec Višňová

00263265

6
7
8

11 Obec Chlum

00483362

Obec Levínská
12 Olešnice

00854662

Chlum 95, Chlum,
472 01
Levínská Olešnice
94, Levínská
Olešnice, 514 01

13
14
Městské lesy
15 Doksy, s.r.o.
Strapinová
16 Denisa

25432851
04340248 /

Valdštejnská 258,
Doksy, 472 01

40

2.760 Kč
4.600 Kč
2.280 Kč
13.840 Kč

3.960 Kč
10.400 Kč

9.750 Kč

Účel dotace

instalace odparníků
9 600
instalace
odparníků 1 200
výstavba
oplocenky 5 920
instalace odparníků
10 600
další výchovný
zásah 15 240
výstavba
oplocenky 2 760
výstavba
oplocenky 4 600
výstavba
oplocenky 2 280
výstavba
oplocenky 13 840
výstavba
oplocenky 9 300
výstavba
oplocenky 39 300
instalace lapáků
20 500
výstavba
oplocenky 3 960
výstavba
oplocenky 10 400
výstavba
oplocenky 264 000
instalace lapáků
9 750

Režim
podpory
De
minimis
(D) /
Notifikace
(N)
D
D
N
D
N
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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PROGLES
17 s.r.o.
Obec Nová Ves
18 nad Popelkou

27469468

00275948

Pod Koželuhy 70,
Jičín, 506 01
Nová Ves nad
Popelkou 244, Nová
Ves nad Popelkou,
512 71

19
20 Město Mimoň
Město
21 Raspenava

00260746

22 Obec Kunratice

46744967

00263141

23
Obec Skalka U
24 Doks

00673439

Město
25 Chrastava

00262871

26 Obec Višňová

00263265

27 Obec Mařenice

00260738

Denisa
28 Strapinová

04340248 /

FINE DREAM
29 s.r.o.

27245039

30 Obec Volfartice 00261076
31 Obec Všelibice

00263303

32 Obec Jestřebí

00260878

Obec Skalice u
33 České Lípy

00673455

65.840 Kč

instalace lapáků
32 000, výstavba
oplocenky 33 840

D (32 000)
/
N (33 840)

obec

14.750 Kč

instalace lapáků
5 750, výstavba
oplocenky 9 000

D

fyzická osoba
nepodnikající

6.000 Kč

s.r.o.

Mírová 120, Mimoň,
471 24
obec
Fučíkova 421,
Raspenava, 463 61
obec
Kunratice 158,
Kunratice, 464 01
obec
fyzická osoba
nepodnikající
Skalka u Doks 44,
Skalka u Doks,
472 01
obec
náměstí 1. máje 1,
Chrastava, 463 31
Višňová 184,
Višňová, 464 01
Mařenice 26,
Mařenice, 471 56

Přístavní 321/14,
Praha - Holešovice,
170 00
Volfartice 59,
Volfartice, 471 12
Všelibice 65,
Všelibice, 463 48
Jestřebí 142,
Jestřebí, 471 61
Skalice u České Lípy
377, Skalice u České
Lípy, 471 17

obec

5.520 Kč

obec

12.000 Kč

fyzická osoba
podnikající

9.000 Kč

instalace lapáků
9 000

s.r.o.

53.400 Kč

obec

22.344 Kč

obec

77.200 Kč

obec

39.760 Kč

výstavba
oplocenky 53 400
výstavba
oplocenky 16 600,
aplikace nátěru
proti okusu 5 744
výstavba
oplocenky 77 200
výstavba
oplocenky 39 760

obec

22.000 Kč

výstavba
oplocenky 22 000

fyzická osoba
podnikající

Městské lesy
39 Liberec, p.o.

72053984

40 Denisa

04340248 /

Lidové sady 425/1,
Liberec I-Staré
Město, 460 01

1.530 Kč

9.650 Kč

36

38

1.200 Kč

obec

35

37

9.600 Kč

výstavba
oplocenky 16 980
instalace lapáků
7 250, instalace
odparníků 2 400
aplikace nátěru
proti okusu 5 520
výstavba
oplocenky 12 000

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

34

28.000 Kč

výstavba
oplocenky 6 000
N
instalace odparníků
1 000, výstavba
D (1 000) /
oplocenky 27 000 N (27 000)
instalace odparníků
9 600
D
instalace odparníků
1 200
D
výstavba
oplocenky 1 530
D

16.980 Kč

10.440 Kč
18.760 Kč

výstavba
oplocenky 10 440
výstavba
oplocenky 18 760

D
D
N
N
D
D

D
D
D
N

D
D

fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

12.000 Kč

instalace lapáků
9 000
instalace lapačů
1 500, instalace
odparníků 400
výstavba
oplocenky 12 000

p.o.

10.600 Kč

instalace odparníků
10 600

D

fyzická osoba

26.680 Kč

výstavba

N

41

9.000 Kč
1.900 Kč

D
D
D
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Strapinová

podnikající

41 Obec Pěnčín

00262501

Město
Hodkovice nad
42 Mohelkou

00262820

Pěnčín 57, Pěnčín,
468 21
Náměstí T.G.
Masaryka 1,
Hodkovice nad
Mohelkou, 463 42

oplocenky 26 680

obec

17.100 Kč

výstavba
oplocenky 17 100

D

obec

16.600 Kč

výstavba
oplocenky 16 600

D

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017,
Termín: 30. 11. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje, Program podpora hospodaření v lesích,
k podpisu.
Termín: 30. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (28) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32, lokality
Jablonec nad Nisou - Kokonín a Rychnov u Jablonce nad Nisou
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 438/17/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 32, lokality Jablonec
nad Nisou - Kokonín a Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro statutární město
Jablonec nad Nisou a město Rychnov u Jablonce nad Nisou
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat statutární město Jablonec nad Nisou a město Rychnov
u Jablonce nad Nisou o usnesení zastupitelstva kraje.
Termín: 15. 11. 2017
42
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HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (29) Žádost o změnu projektu „Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově“
příjemce obec Držkov
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 439/17/ZK
Žádost o změnu projektu „Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově“ příjemce obec
Držkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Držkov o změny v projektu „Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově“,
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017 v částech termín realizace projektu a investice
/neinvestice u projektu „Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově“ příjemce obec
Držkov, č.p. 9, 468 24 Držkov, IČ 00262315 takto
38
Poř. číslo
00262315
IČ
Obec Držkov
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT4
Stavba chodníků podél silnice I/10 v Držkově
Název
projektu
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel při pohybu okolo
hlavní silnice I/10 Praha - Harrachov. Jedná se o výstavbu 2 částí
Účel
nového chodníku. První povede k domovu důchodců, druhá k
projektu
rozrůstající se rodinné výstavbě se 4 RD.
Parametry výstavba chodníku-m2-642
projektu
1.000.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 30
na
nákladech
projektu
(%)
43
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Požadované
prostředky
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

300.000
Investiční
1.6.2017 - 30.9.2018

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Držkov o změnách v projektu.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (30) Žádost o změnu projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč. 2605/2
k.ú. Příkrý“ příjemce obec Příkrý
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Nahlásil, že bod č. 30 a 31 nebyly předloženy na jednání výboru, proto není stanovisko
výboru.
Jiří Lőffelmann
 Vysvětlil, že body nebyly předloženy, protože se týkají odboru regionálního rozvoje a
evropských projektů. Projednával to odpovídající výbor. Požádal Mgr. Ottu o vysvětlení.
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
 Upřesnil, že došlo ke špatné domluvě s tajemníkem výboru, bod mu nebyl zaslán,
aby mohl být na Výboru zemědělství a životního prostředí projednán. Ve výboru bod
projednán nebyl, i přesto, že to je na materiálu uvedeno.
Martin Půta
 Požádal o úpravu materiálu po projednání – o smazání údaje, že bod byl projednán
v tomto výboru.
Jiří Lőffelmann
 Připojil se k žádosti pana hejtmana. Omluvil se za tuto chybu, nevšiml si toho,
předpokládal, že to tam nebude.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 440/17/ZK
44
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Žádost o změnu projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“
příjemce obec Příkrý
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Příkrý o změnu v projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2
k.ú. Příkrý“
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8 2017 v části termín realizace projektu „Oprava
komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ příjemce obec Příkrý, č.p.70, 513 01 Příkrý,
IČ 00276022 takto:
20
Poř. číslo
00276022
IČ
obec Příkrý
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT4
Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý
Název
projektu
Oprava komunikace za účelem odstranění havarijního stavu
Účel
projektu
Parametry oprava komunikace-m2-2036
projektu
2.000.000
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 20
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované 400.000
prostředky
(Kč)
Neivestiční
Investice/
neinvestice
1.4.2017 - 30.6.2018
Termín
realizace
projektu
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Příkrý o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 31 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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32. (31) Žádost o změnu projektu "Zřízení obrubníků podél místní komunikace
na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova" příjemce obec Ohrazenice
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předkládaný bod a požádal o opravu materiálu po projednání jako
u předchozího bodu, kde je potřeba smazat, že bod byl projednán Výborem zemědělství
a životního prostředí.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 441/17/ZK
Žádost o změnu projektu "Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č. 889/1
Ohrazenice u Turnova" příjemce obec Ohrazenice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Ohrazenice o změnu v projektu „Zřízení obrubníků podél místní komunikace
na p.č.889/1 Ohrazenice u Turnova“
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8. 2017 v části termín realizace projektu „Zřízení
obrubníků podél místní komunikace na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“ příjemce obec
Ohrazenice, č.p.81, 511 01 Ohrazenice, IČ 00275956 takto:
57
Poř. číslo
00275956
IČ
Obec Ohrazenice
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT4
Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č.889/1
Název
Ohrazenice u Turnova
projektu
Zajištění a odvodnění svahu přilehlého ke komunikaci
Účel
projektu
Parametry oprava silnice-m2-350
projektu
390.272
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 48,69
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované 190.000
prostředky
(Kč)
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Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

Investiční
4.9.2017 - 30.9.2018

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Ohrazenice o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (32) Projekt "Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního
fondu a jeho prezentace" - závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor projednal body č. 32 - 34 a doporučil je
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 442/17/ZK
Projekt "Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu
a jeho prezentace" - závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Knihovna Liberec zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ Libereckým
krajem do výše 4.135.026 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020 za předpokladu,
že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu,
2) předpokládané
předfinancování
daného
projektu
Libereckým
krajem
do výše 34.705.960 Kč a jeho rozložením v letech 2017 až 2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

47

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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34. (33) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923
14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení
výdajů kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – projekt „Rekonstrukce a modernizace
přírodovědné laboratoře – pořízení projektové dokumentace, Gymnázium, Frýdlant,
Mládeže 884, příspěvková organizace“ a projekt „Modernizace učeben – pořízení
projektové dokumentace, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 33 a 34 a doporučil je
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 443/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů
kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné
laboratoře – pořízení projektové dokumentace, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace“ a projekt „Modernizace učeben – pořízení projektové
dokumentace, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17, kterým se
1) snižují výdaje kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku, celkem o částku 470.690 Kč, z toho
a) projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium,
Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“, číslo akce 04620211406, o částku
260.150 Kč,
b) projekt „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace“, číslo akce: 04620201402, o částku 210.540 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, celkem o částku 470.690 Kč, z toho
a) číslo akce 04501001406, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace – „Pořízení projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace
přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace“, o částku 260.150 Kč,
b) číslo akce 04501011402, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace – „Pořízení projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“, o částku 210.540 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
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Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (34) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa
- změna závazku předfinancování
a spolufinancování projektu
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 444/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa - změna závazku předfinancování a spolufinancování
projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ “ z původní
částky 6.972.269 Kč na novou částku do výše 13.382.655 Kč a jeho rozložením
v letech 2016 až 2018,
2) snížení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 62.402.391 Kč na novou částku do výše 52.881.292 Kč a jeho
rozložením 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:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (35) Závazek spolufinancování projektu „Naplňování krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
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RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 35 – 37, 39, 42 a 43 projednal a doporučil
zastupitelstvu ke schválení.
 Dále uvedl, že součástí materiálu je zpracování krajské koncepce inkluzivního vzdělávání
a výbor se rozhodl, že nebude čekat na to, až MŠMT pošle základní parametry
pseudo-státní koncepce a chce jít tomuto problému napřed. Z tohoto postu RNDr. Gamba
jménem výboru vyzval všechny politické subjekty, zastupitelstvo LK,
aby pomohly koncepci za Liberecký kraj vypracovat, aby se nemuselo schvalovat něco,
co někdo nadiktuje z Prahy zde na ZK, týden před schválením koncepce. Je to prostor,
aby se o inkluzi zodpovědně diskutovalo na půdě Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost.
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Uvedl stanovisko výboru – všichni, kteří sledují situaci ohledně inkluze na základních
školách, byli pobouřeni na nejvyšší míru. Polehčujícím aspektem tohoto projektu je to, že
zhruba 20 mil. Kč by mělo jít na rekonstrukci škol, které jsou v péči LK. Výbor nebyl
schopen k bodu přijmout kladné doporučení.
Petr Tulpa
 Sdělil, že dle jeho názoru, jde o nepochopení tohoto problému. Jako partneři tak budou
pedagogicko-psychologické poradny. LK umožní a upraví to, co by tam dávno mělo být,
tj. diagnostiku. Je k tomu potřeba drobností, které se týkají celého problému v průběhu tří
let. LK to bude stát skutečně na každý rok necelých 800 – 900.000 Kč. Nejdůležitější je,
že dalšími partnery jsou právě organizace, které by měly pomoc zlepšit komunikaci
na středních školách. Přímo do základních škol tento projekt cílený není, i přesto, že tam
jsou víceletá gymnázia s nadanými žáky nebo inkluzí, která bude prorůstat do těch škol
v průběhu
nejbližších
několika
let.
Souhlasil
s předsedou
Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, že je třeba se na to podívat a dostat do pozice,
aby se líbila LK a ne někomu jinému. V rámci dvou polytechnických vzdělávání,
nadaných žáků – je tu možnost, aby se školy, které se tím budou zabývat, dostaly
na problematiku nákupu pomůcek. Tvrdá investiční část, tj. stavění, tak nehrozí.
Ing. Miloš Tita
 Za klub KSČM sdělil, že tento bod nepodpoří, protože vnímají částku 63 mil. Kč jako
špatně rozvrženou. Dokázali by si představit, že by to bylo obráceně,
tzn., že by 45 mil. Kč bylo na investiční záležitosti ve smyslu center vzdělávání. A dále
nesouhlasí s principem inkluzního školství jako takového. Věci, které dobře fungovaly,
byly rozprášeny a nyní se staví něco jiného. Uvedl příklad z osobní praxe – učiliště
v Doksech na Zámku – děti, které se zdály být nevzdělatelné, dokázali připravit tak, aby
byly užitečné. Poté se žáci převedli pod Českou Lípu a přestalo to fungovat.
Petr Tulpa
 Konstatoval, že částku 63 mil. Kč si LK nevymyslel, bylo to podělením částky,
kterou nabídlo MŠMT.
 Dále sdělil, že souhlasí, aby se inkluze dostala do té pozice, aby vyhovovala LK a ne,
aby bránila v nějakém „prorůstání“ něčeho, co se dařilo či nepodařilo. Speciální školy
a speciální pedagogická centra nezaniknou. Jde jen o to, jakou procentuální skupinu
a v jakém charakteru bude LK chtít pustit na střední školy, případně na jiné školy
středního typu.
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Ing. Tomáš Hocke
 Pozastavil se nad poznámkou o pedagogicko-psychologických poradnách – to jsou
organizace Libereckého kraje, které jsou zcela zaplaveny případy. Děti čekají rok
na vyšetření. Poté, co se na ně dostane, možná dostanou asistenta. Zlomek asistentů
zaplatí kraj, zlomek stát a zbytek zaplatí buď samosprávy, nebo se nechají školy v inkluzi
„plácat“. Několika usneseními zastupitelstvo převzalo odpovědnost za centra odborného
vzdělávání, má tam jít 500 mil. Kč a spoluúčast LK je zhruba 150 mil. Kč. Nedá se říct,
že by se tomu LK nevěnoval. Nyní je zoufalá situace, nejsou lidské zdroje do poraden.
Další povinnosti na pracovníky poraden spojené s tímto projektem, když nestíhají ani to,
co mají stíhat, jsou velkým problémem.
Petr Tulpa
 Souhlasil, že pedagogicko-psychologické poradny jsou pracovně hodně vytížené. Jsou
zatížené diagnostikou, celým tím procesem, ale to nesouvisí s tímto projektem. Ten by
měl naopak pomoci. LK udělal jisté kroky pro to, aby se situace s nedostatkem
pracovních sil mírně zlepšila. Je snaha zlepšit dostupnost poradenských služeb. Urychlení
procesů nedovoluje ani zákon. Diagnostika se protahuje i na dva roky. Pedagogická
poradna je pod tlakem nového zákona, který neumožnuje flexibilitu ani být rychlejší.
Nesouvisí to ale s touto situací.
Martin Půta
 Často se v těchto situacích dělají rozhodnutí, která nakonec nejvíce dopadají na děti
a rodiče, kteří čekají na asistenty, a ty nemohou dostat bez poradny, na které nejsou
peníze. Aby se to někam posunulo, tak se používá evropský zdroj, který někdo nastavil
a aby se to mohlo čerpat, tak se sice dělá to, co je potřeba, ale není to nejdůležitější
součástí problému. Projekt nebyl přijat s velkým nadšením. Sdělil, že od RNDr. Gamby,
předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, zaznělo, aby k tématu
proběhla diskuze, tak poprosil, aby výbor, který je plný odborníků, pozval lidi, kteří mají
se speciálním vzděláváním zkušenosti s dětmi a rodiči z praxe, aby se vytvořilo něco,
co bude fungovat. Byl by rád, aby se vytvořila koncepce, která bude nastavena zde
na kraji lépe, než v Praze. Výsledek by byl více funkční.
RNDr. Robert Gamba
 Upozornil, že inkluze je segment z celku, který je předkládán v materiálu. Jsou zde
obsažena i další témata, inkluze je na čtvrtém místě. Je potřeba se s ní „popasovat“ tak,
aby LK byl aktivnější než Česká republika, která to celé vzala za nešťastný konec. Inkluze
je aktuální téma, nesmí se přehlížet, je potřeba hlasovat pro tento materiál.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 445/17/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje I“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Naplňování krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ Libereckým krajem do výše 3.160.485 Kč
a jeho rozložení v letech 2018 až 2020 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z výzvy č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I Operačního
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2.

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
závazek předpokládané výše předfinancování projektu „Naplňování krajského akčního
plánu
rozvoje
vzdělávání
Libereckého
kraje
I“
Libereckým
krajem
do výše 20.000.000 Kč v letech 2018 až 2019 v případě, že danému projektu bude
schválena dotace z výzvy č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů
I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit další postup.
Termín: 20. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

28

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

10

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Požádal Petra Tulpu, náměstka hejtmana, aby Zastupitelstvo LK bylo průběžné
informováno o provedených krocích v rámci projektu. Požádal ředitele KÚ, aby tento
úkol byl obsažen ve vyhodnocení 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje.
37. (36) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/17 – úprava kapitol 920 14 –
kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 446/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/17 – úprava kapitol 920 14 – kapitálové
výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku a 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 282/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 14 – kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 195.000 Kč, číslo akce
0491791407, Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily – rekonstrukce rozvodů vody,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 195.000 Kč, číslo akce
04500831407, Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily – rekonstrukce rozvodů vody –
zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (37) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/17 – snížení nedaňových příjmů
kraje z důvodu snížení nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací
a snížení výdajů v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti úpravou příspěvku na odpisy
svěřeného majetku
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 447/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/17 – snížení nedaňových příjmů kraje z
důvodu snížení nařízených odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a snížení
výdajů v kapitole 913 04 – Příspěvkové organizace rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti úpravou příspěvku na odpisy svěřeného majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 288/17, kterým se
1. snižují nedaňové příjmy rozpočtu kraje – odvody z fondu investic příspěvkových
organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 985.365 Kč,
2.

3.

snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 91304 – Příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 985.365 Kč,
vyplývající z úpravy výše příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého majetku
u jednotlivých příspěvkových organizací,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 91304 – Příspěvkové organizace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 985.365 Kč, a to příspěvek na odpisy
majetku ve vlastnictví kraje u 48 příspěvkových organizací a u finanční rezervy na řešení
provozních potřeb v průběhu roku

a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit informování ředitelů příspěvkových organizací rezortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti o schválení úpravy příspěvku
na odpisy za svěřený majetek poskytnutý zřizovatelem,
2.

Termín: 15. 12. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
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majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (38) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/17 – úprava kapitol 914 04 –
Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu –
poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách
VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 38 - 41 projednal s doporučujícími závěry.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 448/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti
a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 280/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly
914 04 – Působnosti a kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 62.800 Kč následovně
1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – dílčí ukazatel, číslo akce 0486990000 – Hry
olympiád dětí a mládeže o částku 62.800 Kč,
2. navýšení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a zavedení nového specifického ukazatele, číslo
akce 04806140000 – Finanční dary medailistům z Her VIII. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2017 o částku 62.800 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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40. (39) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/17 – 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 předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 449/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/17 – 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. 293/17, kterým se upravuje ukazatel kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 75.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova o 75.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 75.000 Kč, z toho

pč číslo akce

1

048061500
00

podpo
ra
v Kč
do
výše

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

712021 Jabloneck
02
á 88/18

Liberec
Republikové finále
V4600
Poháru AŠSK ve 55.000
Kristián 5
volejbale
ov

Centrum
048061600 handicapovan 265337
Jánské
2
Lesní 321
00
ých lyžařů,
82
Lázně
z.s.

Monoski pro
5422
Karolínu Mockle
5
Dvořáčkovou

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

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

2.

název
projektu

IČO

712021
02

Republikové
finále Poháru
AŠSK ve
volejbale

žadatel

IČO

Sportovní akademie Luďka
Zelenky, z.s.
KC KOOPERATIVA
Jablonec nad Nisou, z.s.

0250724
2
2664123
2

3

Basketbalový klub Kondoři
Liberec, z.s.

2701705
2

4

ČLTK Bižuterie Jablonec
n.N.,z.s.

6466853
3

2

maxi
mální
výše
dotac
e v Kč

155.00
0

55.00
0

Realizace Republikového
finále Poháru AŠSK ve
volejbale je velmi prestižní
akce pro žáky středních škol.
Této akce se ve dnech 30.1.31.1.2018 zúčastní 6
nejlepších školních týmů
chlapců a 6 nejlepších
školních týmů dívek z celé
České republiky.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

p
č
1

účel projektu

celkové
výdaje
projekt
u v Kč

název projektu

požado
vaná
dotace
v Kč

Fotbalový kemp Luďka Zelenky 2017

150.00
0

ČESKÝ POHÁR MINIME

15.000

Náklady spojené s aktuálními
provozními problémy (zvýšení cen
energií a služeb) v BK Kondoři Liberec
z.s.
Úpravy stávající haly s navazujícím
objektem šaten a sociálního zázemí

200.00
0
250.00
0

schvaluje
znění smlouvy č. OLP/3407/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů Libereckého
kraje, p.s., Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec V - Kristiánov, IČO 71202102
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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41. (40) Žádost o změnu rozpočtu projektu „Christmas cup 2017“ podpořeného
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.23 Sportovní akce
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod. Navrhl společné projednání bodů 40 – 41, a také vysvětlil,
proč nejsou sloučeny – bod 40 je před podepsáním smlouvy a bod č. 41 po podepsání.
Diskuze
Jan Dvořák
 Vyjádřil nesouhlas s použitím výrazu Christmas cup s ohledem na to, že jsme v ČR.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 450/17/ZK
Žádost o změnu rozpočtu projektu „Christmas cup 2017“ podpořeného z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 4.23 Sportovní akce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu projektu „Christmas cup 2017“ Tělovýchovné jednoty BÍLÍ TYGŘI
LIBEREC, z.s., IČO 46744282, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec, podpořeného
z dotačního fondu Libereckého kraje, program 4.23 – Sportovní akce, usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 351/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, před uzavřením smlouvy,
s tím, že výše dotace, účel projektu a závazné parametry se nemění
Celkové náklady projektu

Podíl LK na celkových nákladech

210.780 Kč
166.756 Kč

23,72 %
29,98 %

usnesení č. 351/17/ZK
změna

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny rozpočtu projektu
informovat žadatele a zajistit předložení předmětné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (41) Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
dotačního programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních
klubech č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
57
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 451/17/ZK
Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, dotačního
programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech
č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost Tělovýchovné jednoty Turnov, z.s. o změnu v projektu s názvem Podpora
pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže realizované v Tělovýchovné
jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, 51101 Turnov, IČO 15045528,
2. žádost Tělovýchovné jednoty Velké Hamry, zapsaný spolek o změnu v projektu
s názvem Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké Hamry, z.s., se sídlem
Velké Hamry 550, 46845 Velké Hamry, IČO 16389298,
rozhoduje
1. o změně projektu Podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže
realizované v Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, 511 01 Turnov,
IČO 15045528, kterou se snižují celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu
z 1.250.000 Kč na 625.000 Kč,
2. o změně projektu Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké Hamry z.s.,
se sídlem Velké Hamry 550, 46845 Velké Hamry, IČ 16389298, kterou se snižují
celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu z 675.000 Kč na 395.000 Kč,
3. znění Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3062/2017 o poskytnutí účelové dotace na projekt
Podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže realizované
v Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, 511 01 Turnov,
IČ 15045528,
4.

znění Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3066/2017 o poskytnutí účelové dotace na projekt
Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké Hamry z.s., se sídlem Velké
Hamry 550, 46845 Velké Hamry, IČO 16389298
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
1. Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3062/2017 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné
jednotě Turnov, z.s. na projekt Podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí
a mládeže realizované v Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s. uzavíraného mezi
Libereckým krajem a Tělovýchovnou jednotou Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207,
511 01 Turnov, IČ 15045528, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
2.

Termín: 31. 12. 2017
Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3066/2017 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné
jednotě Velké Hamry, zapsaný spolek na projekt Pravidelná sportovní činnost dětí
a mládeže v TJ Velké Hamry z.s. uzavíraného mezi Libereckým krajem
a Tělovýchovnou jednotou Velké Hamry, zapsaný spolek, se sídlem Velké Hamry 550,
468 45 Velké Hamry, IČO 16389298, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana.
Termín: 31. 12. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (42) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 –
Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu –
poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky
v soutěžích a navýšení neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace, na zabezpečení soutěží v roce 2017
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Proběhla krátká diskuze ohledně číslování hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 452/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti
a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a navýšení
neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace,
na zabezpečení soutěží v roce 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly
914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 60.500 Kč následovně
1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - ukazatel číslo akce 0481010000 – Soutěže podpora talentovaných dětí a mládeže o částku 60.500 Kč,
2.

navýšení a úprava výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 60.500 Kč,
z toho
2.1 snížení ukazatele číslo akce 04700020000 – Soutěže - podpora talentovaných dětí
a mládeže o částku 83.000 Kč,

2.2 zavedení nového ukazatele číslo akce 04806170000 – Finanční dary žákům
základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje ve výši 113.500 Kč,
2.3 navýšení ukazatele číslo akce 04804802330 – Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace – Realizace okresních kol soutěží v okrese Liberec
a krajských kol soutěží o částku 30.000 Kč na celkovou výši 110.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (43) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04 účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 453/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04 - účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 - kapitálové
výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.331.030 Kč, číslo akce
04500811403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace –
Výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu,
2. navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 14 –
kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku
1.331.030 Kč následovně
a) snížení ukazatele, číslo akce 1490921421: Střední průmyslová škola strojní a elektro
a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace – Oprava
střechy na hlavní budově o částku 1.700.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele, číslo akce 1490991403: Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – Výměna oken ve výši
3.031.030 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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45. (44) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17 – snížení příjmů kraje a snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 44 – 51 projednal a doporučil zastupitelstvu
ke schválení. Písemné informace, týkající se dopravy, také prošly výborem bez výhrad.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 454/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované rezervy
na jednotlivé akce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/17, kterým se
1. navyšují příjmy u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ ve výši 17.458 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
17.458 Kč, takže se
a)

snižují výdaje v celkové výši 19.115.416 u akce
- nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI
ve výši 6.486.229 Kč,
- II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice ve výši 498.449 Kč,
- III/03520 Dlouhý Most - Javorník ve výši 1.329.585 Kč,
- III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 304.814 Kč,
- III/28745 Zásada ve výši 320.056 Kč,
- III/2885 Vlastiboř ve výši 333.159 Kč,
- III/01023 Harrachov ve výši 9.843.416 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 19.133.166 u akce
- III/27110 Oldřichov na Hranicích ve výši 1.283.417 Kč,
- II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 1.522.886 Kč,
- III/29022 Albrechtice v Jizerských horách ve výši 9.371.558 Kč,
- III/2828 Volavec ve výši 6.955.305 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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46. (45) Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 1. 11. 2017
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Martin Půta
 Doplnil, že v minulém týdnu LK zahájil na jednání se zástupci SML první diskuzi
o úpravě časových jízdenek do budoucna, tzn. cenové snížení. Je potřeba věc projednat
s velkým počtem partnerů. K této změně dojde tedy od platnosti jízdních řádů 2018/2019,
kdy by měl začít platit nový karetní a odbavovací systém. Materiály budou postupně
předkládány příslušným orgánům kraje.
Diskuze
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že před několika týdny zaregistroval nápady na změny v tarifech, týkajících
se hlavně „celosíťových“ ročních jízdenek. To ovšem nelze provést izolovaně, navazuje
to na ostatní tarify. Vnímal, že šlo o předvolební dobu, ale považuje to za dobrý nápad.
Je rád, že jednání dále pokračují. Toto téma zvýhodňovaní veřejné dopravy
se snahou omezení individuální automobilové dopravy a potřeb parkování, se snaží nějak
prosazovat jak na úrovní SML, tak na úrovni DPMLJ. Následně nabídl v této věci
spolupráci.
Martin Půta
 Konstatoval, že nabídku od prof. Ing Šedlbauera určitě LK využije, nebylo jasné s kým
za SML jednat. Je potřeba jednat tak, aby dohody byly relevantní. První jednání
se odehrálo s panem náměstkem Kyselou, panem Novotným a zástupcem „BBO“, který
zpracovává pro město nezávislý pohled na fungování dopravního podniku.
Marek Pieter
 Doplnil, že subjekty, se kterými je potřeba jednat, jsou uvedeny v důvodové zprávě.
V současné době se naráží na kapacitu odbavovacích strojů, hlavně u zařízení, kde už jsou
u dopravců pouze dvě pozice, které jsou volné pro nějaké řešení. Na jednání vedení kraje
byl
předložen
návrh
dalšího
systému,
a
to
zavedení
7
denních,
30 denních a 90 denních slevových kuponů, s analýzami. LK se tím zabývá a pan Pieter
bude rád, pokud bude partner na straně SML.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 455/17/ZK
Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 1. 11. 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
návrh Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 11. 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy a investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o. o přijatém usnesení.
Termín: 31. 10. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (46) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK,
spol. s r.o.
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 456/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor
dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/17, kterým se snižují výdaje v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 957.550 Kč
a navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK,
spol. s r.o.“ ve výši 957.550 Kč,
2. navýšení vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z částky 10.600.000 Kč na částku 11.557.550,- Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o.,
IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2017,
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2, kterým dochází k navýšení poskytnuté vyrovnávací platby pro rok 2017
o 957.550 Kč
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5242/2016 k podpisu
hejtmanovi,
2.

Termín: 30. 11. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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48. (47) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční
zeleně v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci
„PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 457/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně
v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „PD
a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek stanovených
zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17, kterým se
1. navyšují příjmy v celkové výši 363.000 Kč,
a) vybrané za náklady řízení ve výši 187.900 Kč,
2.

b) vybrané za prodej pozemků ve výši 175.100 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, v celkové
výši 363.000 Kč, a to tak, že se
a)

navyšují výdaje u akce „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“
ve výši 363.000 Kč,
b) snižují výdaje u akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“
ve výši 1.065.000 Kč,
c) navyšují výdaje u akce „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“
ve výši 1.065.000 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: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (48) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole
912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku
64

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017

==================================================================
KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených
zřizovatelem
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
Ing. Miloš Tita
 Ohlásil možný střet zájmu.
Martin Půta
 Poděkoval Městu Ralsko a panu starostovi za dohodu v této záležitosti. Zastupitelé budou
informováni o výsledcích a případném rozvoji v budoucnu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 458/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole 912 06 Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK
na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17, kterým se v kapitole 912 06 – Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy
1. snižují výdaje u akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“
ve výši 650.000 Kč,
2. navyšují výdaje u akce „Ostraha areálu Ralsko“ ve výši 650.000 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: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (49) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 459/17/ZK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17, kterým se
1. snižují očekávané příjmy u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“
ve výši 87.483 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
87.483 Kč, tak že se
a)

snižují výdaje v celkové výši 2.456.882 u akce
- III/27250 ulice Liberecká, Chrastava ve výši 1.265.187 Kč,
- II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismykové vlastnosti ve výši 55.781 Kč,
- III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi ve výši 6.440 Kč,
- II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 45.075 Kč,
- III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi ve výši 34.173 Kč,
- III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13 ve výši 611.485 Kč,
- III/29042 Albrechtice v JH - Jiřetín pod Bukovou ve výši 438.741 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 2.369.399 u akce
- II/288 Podbozkov - Cimbál ve výši 78.650 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 1.494.550 Kč,
- III/01023 Harrachov ve výši 796.199 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (50) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec
Rakousy, na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 460/17/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy,
na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost Obce Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Rakousy, IČ 00276049, ze dne 2. 10. 2017
o změnu projektu „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace – část Greenway
Jizera“ ze dne 30. 6. 2017 na 31. 12. 2019, a o prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2018 na 19. 2. 2020, z důvodu technického
problému týkajícího se vodovodního řádu, který se vyskytl při opravě cyklostezky,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2504/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu
z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2018
na 19. 2. 2020
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek zajistit, vyrozumět příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 10. 11. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek zajistit, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2504/2017.
Termín: 15. 12. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

52. (51) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předkládaný bod.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 461/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního
příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy
pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 19.568 Kč,
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2.

navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy u akce
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“
ve výši 19.568 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 30. 11. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 52
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53. (52) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 9. do 17. 10. 2017
b)
Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav –
Liberec a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Liberec/Hradec Králové –
st. hr. CZ/PL – připomínky ke studii
c)
Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie
d)
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
e)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2017
f)
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku
v souvislosti s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
i)
Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
(projekt ukončen 28. 2. 2013)
j)
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou
službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
k)
Informace o výběrových řízeních na ředitele: a) Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.; b) Krajská nemocnice Liberec, a.s.; c) Zdravotnická záchranná služba
LK, p.o.
Předkladatel: členové rady dle předložených písemných informací
Diskuze
Prof. Ing. Josef Šedlbauer
 Konstatoval, že ÚOHS vydal již několik stanovisek k oblasti Sever, týká se to jak JŘBU,
tak nákupu akcií ČSAD Liberec, a.s. Vznesl dotaz, jaký je současný stav se zajištěním
dopravy v této oblasti.
Marek Pieter
 Stanoviska jsou obsažena v písemných informacích. Stávající stav v oblasti Sever
je takový, že bylo potvrzeno, že zrušení JŘBU I na oblast Sever byl špatný krok s tím,
že se mělo pokračovat. V této době se dají očekávat nominace z řad zastupitelských klubů
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na složení nové hodnotící komise, která zaujme další stanovisko. Byl najatý právník,
který připravil možné postupy, a to bude předmětem jednání hodnotící komise. Smlouva
na oblast Sever je se současným dopravcem zajištěna do 31. 12. 2017.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Konstatoval, že smlouva s ČSAD Liberec, a.s., doposud podepsaná nebyla, protože
účastníkům řízení běží lhůta na odvolání.
Marek Pieter
 Ohledně vnitřního dopravce sdělil, že byl dán rozklad vůči rozhodnutí ÚOHS, kdy v první
instanci potvrdil správnost postupu LK. Od té doby LK obdržel další znalecký posudek,
který dává jinou částku ocenění společnosti. LK požádal svého administrátora, který
odborně připravoval podklady, společnost NEXIA AP, a.s., a soudního znalce,
aby se k tomu vyjádřili, zda je to v pořádku. Do té doby nebude podepsána smlouva,
protože běží další lhůty, které se týkají ÚOHS.
Martin Půta
 Zopakoval informace, které zastupitelé dostali písemně. RK se rozhodla, že u JŘBU I
bude jmenována nová komise a bude se postupovat, jak bylo naznačeno v příspěvku pana
Blažka na srpnovém zasedání ZK. Nová komise bude rozhodovat o dalším postupu.
Nevhodnou smlouvu pro kraj hejtman nepodepíše, bude se hledat jiná cesta, jak v JŘBU I
postupovat. Počká se na rozhodnutí ÚOHS v záležitosti vstupu do vnitřního dopravce.
Dále se čeká na lhůty. ČSAD Liberec, a.s., stále jezdí na základě původní smlouvy.
 Požádal zastupitelské kluby o nominace do hodnotící komise. Sám bude navrhovat,
aby členem hodnotící komise byl i nezávislý dopravní odborník.
Miroslav Kroutil, občan Libereckého kraje
 K bodu 52 i) hovořil o úkolu, který se 11 x odkládal, týkající se projektu IP I. Kritizoval
vyjádření ředitele KÚ k situaci a dále ke zpracování dokumentace projektu, a také
postupy vedení kraje.
Martin Půta
 Poděkoval panu Kroutilovi za příspěvek.
 Konstatoval, že pokud nebude známa výše škody po rozhodnutí Generálního finančního
ředitelství, tak není co ve škodní komisi projednávat.
 Požádal předsedy zastupitelských klubů, pokud mají k návrhu jiné postupy, ať je předloží
na dalším jednání předsedů klubů. Hejtman může zajistit účast právního oddělení
a ředitele KÚ. Současný výklad tvrdí, že žádná škoda zatím nevznikla, protože LK
z dotace nic zatím nevrátil. Tím se LK řídí.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 462/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 9. do 17. 10. 2017
b)
Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav –
Liberec a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Liberec/Hradec Králové –
st. hr. CZ/PL – připomínky ke studii
c)
Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie
d)
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro
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jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí
e)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2017
f)
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku
v souvislosti s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
i)
Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
(projekt ukončen 28. 2. 2013)
j)
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou
službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
k)
Informace o výběrových řízeních na ředitele: a) Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.; b) Krajská nemocnice Liberec, a.s.; c) Zdravotnická záchranná služba
LK, p.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 6. 9. do 3. 10. 2017
b) Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec
a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Liberec/Hradec Králové – st. hr. CZ/PL –
připomínky ke studii
c) Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie
d) Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
e) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2017
f)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku v souvislosti
s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
g) Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje
a na 23. a 24. mimořádném zasedání rady kraje
h) Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
i)
j)

Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji (projekt
ukončen 28. 2. 2013)
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci „Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících v autobusové dopravě“

k) Informace o výběrových řízeních na ředitele: a) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.; b) Krajská nemocnice Liberec, a.s.; c) Zdravotnická záchranná služba LK, p.o.
HLASOVÁNÍ Č.: 53
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54. Náměty a připomínky
Diskuze
Mgr. Jaromír Dvořák
 Hovořil o krizové situaci, ve které se ocitlo město Nový Bor a část Novoborska v neděli
29. 10. 2017. Krom výpadku el. energie občanům netekla voda, nešlo čerpat septiky
do kanalizace, atd. Poděkoval hejtmanovi za to, že zprostředkoval kontakt na ČEZ. Díky
tomu se podařilo tuto situaci pro občany zkrátit. Pochválil spolupráci s SDH, s HZS
a PČR. Požádal o to, aby kraj měl exkluzivní připojení na dodavatele energií, nemusí jít
pouze o elektřinu, může se to týkat vody, apod. Byl by rád, aby ČEZ změnil přístup
k samosprávám, aspoň vyššího typu a informace mohla postupovat dále k ORP. Dále byl
problém ohledně dodávek pitné vody pro občany. Poděkoval všem, kteří pomáhali.
Martin Půta
 Pochválil rozhodnutí plukovníka Ing. Luďka Prudila, ředitele HZS Libereckého kraje,
který dopředu před nedělí, kdy se očekávalo kalamitní počasí, nechal v pohotovosti
a ve výjezdu všechny dobrovolné jednotky, ještě před tím, než se něco začalo dít.
 Kritizoval situaci, kdy jako hejtman musel volat generálnímu řediteli ČEZ distribuce,
aby se dozvěděl informace. Je to jeden ze závěrů, které bude chtít projednat na centrální
úrovni ve smyslu, že by tu měla existovat standardnější cesta. Řešilo se hodně událostí,
ale v takových výjimečných situacích by činnost mezi distributory energií a hasiči
při odstraňování škod měla být rychlejší. Sil bylo k dispozici hodně. Je potřeba to
projednat napříč kraji. Co se týče dalších distributorů, např. SČVK, navrhl
Mgr. Broulíkovi, aby byli pozváni na jednání Bezpečnostní rady s úkolem, aby byla
informovanost směrem minimálně k trojkovým obcím napřímo. Lidé chtějí od veřejné
správy informace.
 Poděkoval všem, kteří zasahovali.
Ing. Miloš Tita
 V souvislosti s tím uvedl, že než došlo k velkému výpadku proudu, slyšel v neděli ráno,
že média dramaticky řešila vzestup hladin v LK. Vznesl dotaz, zda došlo k nějakým
škodám, či nikoliv.
Martin Půta
 Sdělil, že nejsložitější situace byla na řece Jizeře, tam povodňové komise zasedaly a řešily
to na úrovni, na které to řešit měly. Větší škody způsobené nebyly. Každá řeka
kulminovala v rozdílném čase. Věci na úrovni, které mohl kraj jako samospráva ovlivnit,
fungovaly. Na komunikaci s distributory se musí zapracovat.
Mgr. Romana Žatecká
 Informovala, že 25. 10. 2017 sdělil ÚOHS městu Česká Lípa, že neshledal důvody
k zahájení správního řízení, z moci úřední, k záměru města zřídit společný dopravní
podnik města a soukromého dopravce. O tomto záměru jednali zastupitelé města Česká
Lípa dne 27. 9. 2017. Mluvila o tom proto, že o podání podnětu z rozhodnutí Rady
Libereckého kraje informovala advokátní kancelář pověřená Libereckým krajem město
půl hodiny před začátkem jednání zastupitelstva. Nikdo město nekontaktoval s žádostí
o informaci k postupu města Česká Lípa anebo minimálně s žádostí ověřit
si informace, na základě kterých RK rozhodovala o podání podnětu ÚOHS. Uvedla,
že z toho mohla usoudit, že nešlo ani tak o způsob, jakým chce město Česká Lípa zajistit
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svou MHD od roku 2019, ale o pokus změnit vnímaní celého procesu realizace MHD
v ČL a znevěrohodnit informace předkládané zastupitelům města. Nebo také jinak řečeno,
trochu zastupitele před hlasováním postrašit. Je tedy ráda, že ÚOHS potvrdil to,
co dlouhodobě ČL sděluje na workshopech i zastupitelům města ČL, tzn., kroky města
a uvedený záměr jsou v souladu se zákonem. Počítá se s nekonečným procesem
prověřování všech dalších kroků. Odpovědnost nesou zastupitelé města, stejně jako
zastupitelé kraje nesou obdobnou zodpovědnost v dopravních rébusech kraje. Aby se
v této válce podmětů a záměrů nezapomnělo na lidi, počínaje rokem 2019 musí v ČL
zajistit občanům MHD v přijatelném komfortu, ideálně pod větší kontrolou města, než
jakou podepsali předchůdci, tedy současní kritici. V ČL se učí z toho, co v dopravě
dlouhodobě řešil a nedořešil LK. Proto jako zastupitelka obou subjektů požádala,
aby se kraj choval k městu na svém území jako věcný partner a nikoliv jako politický
soupeř.
Martin Půta
 Připomněl Mgr. Žatecké telefonát, kdy spolu hovořili ještě před tím, než advokátní
kancelář, o které mluvila, poslala podání do datové schránky. Původně přepokládal, že na
zastupitelstvu, ze kterého se sice neomluvila, ale nahlásila pozdní příchod, budou mít čas
si společně o té věci promluvit. Stejně tak by mohl konstatovat, že jako kraj se o tomto
záměru od města nedozvěděl, a to přesto, že spolufinancují jednu z linek, která je jako
MHD v České Lípě provozována. To, co si řekli následně asi po týdnu, bude
asi nejrozumnější - vzájemně se informovat, a to třeba i o tom, jak si pan Blažek, který
podnět na ÚOHS podal, vysvětluje to, o čem ÚOHS rozhodl. Jeho stanovisko není
jednoznačné a optimistické. Bude rád, když si o tom budou moci popovídat u jednacího
stolu, na ZK to nepatří.
Ing. Dan Ramzer
 Poděkoval za pomoc při krizové situaci o víkendu. V rámci integrovaného regionálního
operačního programu by měly být pro ORP uvolněny prostředky, v rámci priorit se jedná
o prostředky na zvládnutí kalamit. Bohužel je to tak, že v Libereckém kraji na rozdíl
od jiných krajů, víceméně kromě čtyř páteřních ORP, tzn. Semily, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Česká Lípa, na ostatní ORP nebyly tyto prostředky uvolněny. Měl velikou
obavu, pokud by výpadek trval 3 dny, tak že se ORP dostane do neřešitelné situace,
v tom smyslu, že není schopen s prostředky, které na území LK jsou, fungovat.
Martin Půta
 Konstatoval, že územní koncentrace se tady ukázala v plné „nahotě“. Některé oblasti,
ve kterých kalamita byla nejsilnější, byly vyřazeny z podpory právě proto, že riziko
výpadku elektřiny při vichřicích nehrozí, jestli si dobře pamatuje ten dokument.
Ing. Dan Ramzer
 Navázal na to, že na Frýdlantsku vypadl proud na více jak 24 hodin již potřetí tento rok.
Je to neřešitelný problém, závisí na tom zásobování vodou. Požádal hejtmana, zda by bylo
možné zpracovat na další jednání Bezpečnostní rady LK nějakým způsobem námětové
cvičení a namodelovat, jak by ta situace vypadala po dvou třech dnech.
Martin Půta
 Poděkoval za námět směřující k Mgr. Broulíkovi, vedoucímu oddělení krizového řízení.
XXX
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Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16.56 hodin.
10. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 28. 11. 2017 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu

………………………………
Bc. Stanislav Mackovík

.………………………………
Ing. Milan Kouřil

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

V Liberci, 9. 11. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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