Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 28. 11. 2017
Přítomno:

39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Petr Beitl,
Mgr. Jan Farský, Ing. Radovan Vích, Pavlína Nováková Hrabálková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje v 14.04 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 10. 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 37 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.
Sdělil, že se omluvili MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Petr Beitl,
Mgr. Jan Farský, Ing. Radovan Vích.
Ing. Miloš Tita omluvil Pavlínu Novákovou Hrabálkovou. Prof. Ing. Josef Šedlbauer sdělil,
že Mgr. Jan Korytář dorazí na zasedání se zpožděním.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
M. Půta sdělil k zápisu z 9. zasedání ZK dne 31. 10. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Bc. Stanislav Mackovík a Ing. Milan Kouřil. 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 Ing. Jitka Volfová a Roman Hejna
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 463/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 10. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
- Ing. Jitku Volfovou
- Romana Hejnu.
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a sdělil, že za Ing. Beitla byl do komise navržen
MUDr. Vít Němeček.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 464/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi v 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)

-

Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a sdělil, že náhradnicí za Ing. Vícha byla navržena
Bc. Sejkorová, DiS. Za paní Novákovou Hrabálkovou Ing. Tita navrhl Bc. Mackovíka.
Diskuze
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování o změněném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 465/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Ing. Eva Burešová (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

Bc. Stanislav Mackovík (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
 Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi materiály
 Dopis směřovaný zastupitelům LK od paní Ferencové, Hanzlové a Vávrové,
bývalých zaměstnankyň školy Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola, Turnov
 Reakce pana Tulpy na dopis od bývalých zaměstnankyň školy Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov
5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 16. 11. 2017 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 10. ZK
dne 28. 11. 2017.
Dne 24. 11. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
 č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017
 č. 25 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 320/17 – úprava kapitol odboru
zdravotnictví 914 09 – Působnosti, 912 09 – Účelové příspěvky PO – nákup
referentských vozidel – opraven název „referentská vozidla“ – na základě požadavku
z jednání předsedů klubů ZLK,
 č. 31 - Revokace části usnesení č. 329/17/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 330/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2017 + byly
sjednoceny uvedené částky v materiálu,
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 č. 48 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3300/2017, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace
projektu,
 č. 49 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 - úprava specifických
ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2017,
 č. 50 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační
program,
 č. 51 - Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
– závazek spolufinancování,
 č. 52 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole
914 06 - Působnosti, odbor dopravy; Příkazní smlouva se společností KORID
LK, spol. s r. o., na správu a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje,
 č. 53 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje,
snížení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy,
navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy
a v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě
s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje
č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013.
 Body byly doplněny na základě projednání v RK dne 21. 11. 2017.
Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 31. 10. 2017

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října
do 13. listopadu 2017

Martin Půta

8.

Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva
kraje na I. pololetí 2018

Martin Půta

9.

Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 318/2017
dotace z Krizového fondu Libereckého kraje
a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje ČR Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje

Martin Půta
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10.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1213/2017 se Statutárním městem Liberec –
změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

11.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1305/2017 s obcí Všelibice – změna
specifikace závazného parametru projektu

Martin Půta

12.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Jitka Volfová

13.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Jablonec nad Nisou

–

koupě

pozemků

Ing. Jitka Volfová

14.

Majetkoprávní operace –
v k.ú. Vratislavice nad Nisou

prodej

pozemku

Ing. Jitka Volfová

15.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Nedvězí u Semil

darování

pozemků

Ing. Jitka Volfová

16.

Majetkoprávní operace – darování pozemku včetně
stavby silnice v k.ú. Bořkov

Ing. Jitka Volfová

17.

Majetkoprávní operace
v k.ú. Horní Maxov

pozemku

Ing. Jitka Volfová

18.

Majetkoprávní operace - bezúplatné
pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí

nabytí

Ing. Jitka Volfová

19.

Majetkoprávní operace
pozemků v k.ú. Víska

nabytí

Ing. Jitka Volfová

20.

Schválení dohody o spolupráci mezi Libereckým
krajem, Statutárním městem Jablonec nad Nisou
a společností JABLOTRON GROUP a.s.

Ing. Jitka Volfová

21.

Veřejná zakázka soutěž o návrh „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ –
vyplacení cen a odměn

Marek Pieter

22.

Majetkoprávní operace –
v k.ú. Zahrádky u České Lípy

Ing. Jitka Volfová

23.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/17 –
Dofinancování sociálních služeb v r. 2017
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313-MPSV
státního rozpočtu na základě mimořádného kola
dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních
služeb v Libereckém kraji (kapitola 917 05 –
transfery, odbor sociálních věcí)

Mgr. Pavel Svoboda

24.

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda

–

–

-

prodej

bezúplatné

5
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25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 320/17 –
úprava kapitol odboru zdravotnictví 914 09 –
Působnosti, 912 09 – Účelové příspěvky PO –
nákup referentských vozidel

MUDr. Přemysl Sobotka

26.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby
objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“

MUDr. Přemysl Sobotka

27.

Projekt a závazek spolufinancování projektu
„Modernizace hlavní budovy Severočeského muzea
v Liberci - 3. etapa“

Ing. Květa Vinklátová

28.

Projekt a závazek spolufinancování projektu
„Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského
muzea v Liberci“

Ing. Květa Vinklátová

29.

Dodatky ke smlouvám č. OLP/1961/2017
a OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch změna termínu realizace projektů a posun
závěrečného vyúčtování projektů

Ing. Květa Vinklátová

30.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/17 úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa Vinklátová

31.

Revokace části usnesení č. 329/17/ZK a změna
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 330/17 - úprava
kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu – přidělení
dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2017

Ing. Květa Vinklátová

32.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 329/17 snížení výdajů v rezervě programů 7.1 Kulturní
aktivity, 7.3 Stavebně historický průzkum,
7.4 Archeologie a navýšení výdajů v rezervě
programu, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK,
kapitola 926 07 - Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu

Ing. Květa Vinklátová

33.

Jiří Löffelmann

A.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 335/17 –
úprava kapitoly 917 08 Transfery odboru životního
prostředí a zemědělství - Rozhodnutí o poskytnutí
dotací z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství na odstranění odpadů z nelegálního
skladu Pěnčín
Město Železný Brod

B.

Obec Pěnčín
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34.

Změna termínů realizace projektu – Obec Plavy
OLP/4555/2016,
Obec
Krompach
– OLP/1626/2017, Botanická zahrada Liberec
– OLP/1805/2017

Jiří Löffelmann

35.

Projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu
Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

36.

Projekt "Silnice II/610 Turnov hranice Libereckého
kraje (vč. mostních objektů)" - závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

37.

Žádost o změnu projektu „Obnova a rozvoj obecní
infrastruktury na území mikroregionu“ příjemce
Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Jiří Löffelmann

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17 –
úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO
a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

39.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 317/17
– zapojení penále z odvodu uloženého za porušení
rozpočtové kázně a úprava kapitoly 926 04
– dotační fond odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

40.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/17
– úprava kapitoly 917 04 – transfery – odbor
školství,
mládeže,
tělovýchovy
a
sportu
– poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací
v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

41.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor
školství,
mládeže,
tělovýchovy
a
sportu
– individuální dotace v oblasti školství a vzdělávání

Petr Tulpa

42.

Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
mezi Ústeckým a Libereckým krajem

Marek Pieter

43.

Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK,
spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace
na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok
2018

Marek Pieter

44.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/17
– snížení příjmů kraje a snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter
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45.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/4838/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové
přípravy pro Město Rokytnice nad Jizerou,
na projekt „Rozšíření bikeparku Rokytnice
nad Jizerou“

Marek Pieter

46.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)
b)

Martin Půta

c)
d)

Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2017
Výsledek
výběrového
řízení
na
funkci
ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné služby
LK, příspěvková organizace

Ing. Jitka Volfová
MUDr. Přemysl Sobotka

e)

Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na 17. a 18. zasedání rady kraje a na 25., 26.
a 27. mimořádném zasedání rady kraje
Průběžná informace o přípravě projektu "Inovační
centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje"
Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Dotační řízení na rok 2018 – řízení
na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně o sociálních službách, které bude
financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v roce 2018 – technické problémy
na straně správce softwaru – prodloužení termínu

Marek Pieter

Memorandum o spolupráci mezi Libereckým
krajem a společností MemBrain s.r.o. při realizaci
projektu Inovačního centra – podnikatelského
inkubátoru Libereckého kraje
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým
krajem a společností VÚTS a.s. při realizaci
projektu Inovačního centra – podnikatelského
inkubátoru Libereckého kraje
Aplikace rozhodnutí Krajské soudu v Hradci
Králové na projekty financované v rámci
19. a 29. kola výzvy z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod – obalovny
živičných směsí

Ing. Radka Loučková
Kotasová

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

prof. Ing. Josef Šedlbauer,
Ph.D., předseda klubu ZpLK

f)

g)

h)

i)

j)

47.

Rozpočtová
opatření
přijatá
v
období
od 18. 10. 2017 do 7. 11. 2017
Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje
na I. pololetí 2018
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Ing. Radka Loučková
Kotasová
Mgr. Pavel Svoboda

Ing. Radka Loučková
Kotasová

Marek Pieter
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48.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
č. OLP/3300/2017, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch – prodloužení
termínu realizace projektu

Ing. Květa Vinklátová

49.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17
- úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, ocenění v soutěži Vesnice
roku 2017

Ing. Radka Loučková
Kotasová

50.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální
inovační program

Ing. Radka Loučková
Kotasová

51.

Projekt „Inovační centrum –
inkubátor Libereckého kraje“
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

52.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 –
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole
914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole
914 06 - Působnosti, odbor dopravy; Příkazní
smlouva se společností KORID LK, spol. s r. o.,
na správu a provoz Zákaznického centra
Libereckého kraje

Marek Pieter

53.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 –
navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole
912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy,
navýšení výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové
organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 Působnosti, ekonomický odbor; Dodatek č. 2
ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská
správa silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016,
Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Marek Pieter

54.

Náměty a připomínky

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

37

PROTI:

0

Podnikatelský
– závazek

ZDRŽEL SE:

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
9

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal předložená usnesení RK, mRK, ZK
a jednotlivých výborů a neshledal žádné závažné chyby.

Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 466/17/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.363/17/ZK z 31. 10. 2017 na 31. 12. 2017
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 25/16/ZK, 328/17/ZK, 329/17/ZK, 330/17/ZK, 356/17/ZK,
370/17/ZK, 371/17/ZK, 372/17/ZK, 373/17/ZK, 382/17/ZK, 383/17/ZK, 384/17/ZK,
385/17/ZK, 386/17/ZK, 387/17/ZK, 390/17/ZK, 392/17/ZK, 393/17/ZK, 395/17/ZK,
403/17/ZK, 404/17/ZK, 405/17/ZK, 407/17/ZK, 409/17/ZK, 417/17/ZK, 455/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 467/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

8. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na I. pololetí 2018
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod a konstatoval, že si je vědom, že 27. 2. 2018 budou jarní
prázdniny, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem je naplánovaná činnost rady kraje
a KÚ, tak by v dřívějším termínu zasedání zastupitelstva kraje nebylo co projednávat.
10
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==================================================================
S ohledem na připomínky k termínu navrhl situaci vyhodnotit v únoru, a pokud by
hrozilo, že by zastupitelstvo zasedalo v neusnášeníschopném počtu, tak by únorové
zasedání zastupitelstva kraje neproběhlo a materiály by byly předloženy na zasedání ZK
v březnu 2018.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 468/17/ZK
Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na I. pololetí 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání a plán činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na I. pololetí roku
2018.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 318/2017 dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje ČR
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 469/17/ZK
Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 318/2017 dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje ČR Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 750.000 Kč ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, IČ 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III, na úhradu
nákladů na odstranění nevyhovujícího stavu připojení vybraných prvků systému varování
obyvatelstva Libereckého kraje do rozvodné sítě NN,
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 318/2017, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele Krizového fondu Libereckého kraje ve výši 750.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 750.000 Kč
11
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b) navyšuje/zavádí se specifický výdajový ukazatel ve výši 750.000 Kč na úhradu
nákladů
na odstranění nevyhovujícího stavu připojení vybraných prvků systému varování
obyvatelstva Libereckého kraje do rozvodné sítě NN, jako účelová dotace ČR –
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III,
2) smlouvu č. OLP/3740/2017 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu na úhradu
nákladů na odstranění nevyhovujícího stavu připojení vybraných prvků systému
varování obyvatelstva Libereckého kraje do rozvodné sítě NN, uzavírané mezi
Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje,
IČ 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 11. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

38

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Tomáš Hocke
 Vznesl dotaz, kolik LK zaplatí za elektroměry – paušál. Z materiálu se tuto informaci
nedozvěděl.
Martin Půta
 Sdělil, že LK za elektroměry nezaplatí nic.
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1213/2017 se Statutárním městem Liberec – změna termínu ukončení
realizace projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 470/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1213/2017 se Statutárním městem Liberec – změna termínu ukončení
realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59
Liberec 1, IČO 00262978, o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup zásahových
přileb a zásahových obleků pro JSDH města Liberec“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany
12
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obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 185/17/ZK
dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Nákup zásahových přileb
a zásahových obleků pro JSDH města Liberec“ z 31. 12. 2017 na 30. 4. 2018
a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 19. 6. 2018,
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1213/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, uzavřené mezi statutárním městem Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978, 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/1213/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 04. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 9

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1305/2017 s obcí Všelibice – změna specifikace závazného parametru
projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 471/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1305/2017 s obcí Všelibice – změna specifikace závazného parametru
projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, obce Všelibice, se sídlem Všelibice 65, 463 48 Všelibice,
IČO 00263303, o změnu specifikace závazného parametru projektu „Pořízení přetlakové
dýchací techniky“, 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/1305/2017
v čl. I odst. 3. z původního znění: „Ochranná maska – 4 ks, tlakové lahve – 8 ks“
13
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na nové znění: „Ochranná maska – 4 ks, tlakové lahve – 4 ks, upgrade pneumatického
systému – 4 ks“
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1305/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Všelibice, se sídlem Všelibice 65, 463 48
Všelibice, IČO: 00263303, 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/1305/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 04. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Podrobně představila předložený materiál a sdělila, že bude upraven po projednání,
protože v mezidobí, kdy byl návrh rozpočtu LK předkládán radě kraje a konáním zasedání
ZK, došlo k vyladění smlouvy pro společnost KORID LK, která bude od 1. 1. 2018
provozovat zákaznické centrum pro občany (karty OPUSCARD). Část činností bude
zajišťovat odbor dopravy a část odbor IT. V návrhu rozpočtu byla původně alokována
částka
4.312.000 Kč pro odbor dopravy, po úpravě tato částka bude ve výši 2.575.000 Kč
pro odbod dopravy a pro IT bude ve výši 1.737.000 Kč. Celková částka je zachována.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Sdělil stanovisko výboru - výbor doporučil zastupitelstvu bod schválit. Některé výhrady,
které v rámci diskuze členové výboru měli, byly akceptovány.
Ing. Miloš Tita
 Za klub KSČM sdělil, že příjmovou částku vnímají jako optimistickou a bude rád, pokud
se věc naplní. Rozpočet je dost vázán na to, jakým způsobem budou propláceny dotační
tituly. Z vlastní zkušenosti ví, že poskytovatel dotačního titulu může samosprávu přivést
až téměř k druhotné platební neschopnosti. Klub by doporučil, jako jednu
z podstatných věcí, navýšit rozpočtové rezervy alespoň na 2 – 3 %. Dále by uvítal, aby
docházelo k „zastropování“ dotačního titulu LK, ať už konečnou částkou nebo procentem
z rozpočtu.
Martin Půta
 Sdělil, že daňové příjmy jsou nastaveny mimořádně pesimisticky. Letošní příjmy jsou
vyšší, než jsou naplánované v příštím roce. Finanční rezort to pojal zodpovědně.
Umožňuje to poté využít prostředky do investic právě ze zvýšených daňových příjmů.
14
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Ohledně evropských dotací připomněl, že LK má dlouhodobě kryty projekty kapitoly
923. Všechny projekty jsou pokryty zdroji LK. Rozpočtově je to tak, že dotace přijdou
následně, ale LK je schopen předfinancovat a spolufinancovat.
Ing. Jitka Volfová
 Potvrdila slova pana hejtmana, že prostředky na předfinancování projektů LK má a není
efektivní, aby se tvořily další rezervy. V dotačním fondu je programové prohlášení, které
říká, že každý rok LK dá nejméně 100 mil Kč. V tomto volebním období se navyšování
této částky nepředpokládá. Jsou to prostředky, které se dají využít na aktivity, které LK
není schopen zajišťovat vlastními silami, ale jsou pro kraj žádány. LK to není schopen
personálně zajistit, tak proč nepodpořit další subjekty, které dělají činnosti potřebné
pro kraj. Dotační programy jsou vyhlašovány tak, aby měly smysl pro rozvoj kraje.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 472/17/ZK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet Libereckého kraje na rok 2018, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou
3.132.690.500 Kč, celkový objem výdajů částkou 3.035.815.500 Kč a kladné saldo ve
výši 96.875.000 Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních
komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 –
financování,
b) věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018,
c)

pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce
2018 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018,
d) provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2018 prostřednictvím rozpočtových
opatření Radou Libereckého kraje v případech:
1) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku přijetí
rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních
fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje, u kterých je
předem stanoven účel použití nebo příjemce takových finančních prostředků
převáděných do rozpočtu kraje,
2) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního
rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního
vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok,
3) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp.
dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty
spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo
které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů
EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje v
předcházejících obdobích,
15
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4) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku zapojením
prokazatelně nedočerpané části finančních prostředků u jmenovitých transferů nebo
výdajů kraje, které byly příslušnými orgány kraje schváleny a mají charakter
smluvního nebo obdobného závazku přecházejícího z předchozího rozpočtového
roku do rozpočtu 2018,
5) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti s úpravou
nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, a dále v souvislosti se zapojením
nařízeného odvodu, nebo v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením částky
nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové organizace zřízené krajem na
financování konkrétní jmenovité akce po ukončení její realizace,
6) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vypořádáním, resp.
vrácením zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu porušení
rozpočtové kázně, příp. prominutého penále z odvodu uloženého z důvodu porušení
rozpočtové kázně,
7) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim dojde v
průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů, kdy o
poskytnutí takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, rada kraje,
8) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje a kapitoly
923 – Spolufinancování EU pokud k nim dojde v průběhu roku u jmenovitých
projektů, akcí a činností dle aktuálních potřeb,
9) změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových projektů do
rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku projektů, tj. příjemcům
podle schváleného pořadí, na schválený účel a do navržené výše dotace,
10 změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází ke
) změně závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp. upraveného
rozpočtu kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu umístit schválený rozpočet Libereckého kraje
na rok 2018 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

32

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Mgr. Jan Korytář
 Omluvil se za pozdní příchod a sdělil, že nestihl hlasovat z důvodu zmáčknutí špatného
tlačítka.
Martin Půta
 Poděkoval za podporu návrhu rozpočtu, Výboru finančnímu za usilovnou práci
při projednávání, a také všem zástupcům klubů ZLK, kteří využili možnost účastnit
se projednávání rozpočtu na jednání rady kraje.
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==================================================================
13. Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 473/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Jablonec nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi p.p.č. 1026/4 o výměře 113 m2, zahrada a p.p.č. 1026/12 o výměře 63 m2,
zahrada, vše nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec
nad Nisou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, ve vlastnictví
ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO 01312774, za účelem scelení oplocených pozemků, za kupní cenu, která bude
stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku ze strany Státního
pozemkového úřadu,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Dětskému domovu, Jablonec
nad Nisou, Pasecká 20, příspěvkové organizaci, Pasecká 2590/20, 466 02 Jablonec
nad Nisou, IČO 60252774, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 12

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

14. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 474/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
17

VÝSLEDEK: byl přijat
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schvaluje
prodej části p.p.č. 3284/1 o výměře 18 m2, nově označené jako p.p.č. 3284/4, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 3823-139/2017
ze dne 29. 6. 2017, nacházející se v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec a evidované
na listu vlastnictví č. 1770 u Katastrálního pracoviště Liberec, společnosti Industrietechnik
s.r.o., se sídlem Truhlářská 1489/29, 110 00 Praha 1, IČO 282 38 117, za kupní cenu
ve výši 36.000 Kč (slovy: třicet šest tisíc korun českých), předmětný pozemek zasahuje
do areálu společnosti
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Nedvězí u Semil
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 475/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Nedvězí u Semil
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. darování části p.p.č. 1171 o výměře 186 m2, nové označené jako p.p.č. 2018/4, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace vymezené geometrickým plánem č. 194-7/2017
ze dne 20. 3. 2017, a dále části p.p.č. 1172 o výměře 16 m2, nově označené jako p.p.č.
2016/2, části p.p.č. 1172 o výměře 107 m2, nově označení jako p.p.č. 2016/6, části p.p.č.
1172 o výměře 67 m2, nově označení jako p.p.č. 2016/7, části p.p.č. 1172 o výměře 12 m2,
nově označení jako p.p.č. 2016/13, části p.p.č. 1175 o výměře 67 m2, nově označení jako
p.p.č. 2016/1, vše ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených
geometrickým plánem č. 193-142/2016-1 ze dne 7. 3. 2017, a nacházejících se v k.ú. Nevězí
u Semil, obci Slaná, a evidovaných na listu vlastnictví č. 195 u Katastrálního pracoviště
Semily, obci Slaná se sídlem Slaná 94, 512 01 Slaná, IČ 00276138, hodnota daru dle účetní
evidence činí 9.555 Kč (slovy: devět tisíc pět set padesát pět korun českých), pozemky jsou
zastavěné stavbou chodníku ve vlastnictví obce Slaná
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

18

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat
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16. Majetkoprávní operace – darování pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Bořkov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 476/17/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Bořkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 1021/25 o výměře 1413 m2, nově označené jako p.p.č. 1021/26, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 176-166/2017
ze dne 28. 4. 2017, nacházející se v k.ú. Bořkov, obci Slaná, evidované na listu vlastnictví
č. 195 u Katastrálního pracoviště Semily, včetně vyřazené části silnice č. II/289 na uvedeném
pozemku, obci Slaná, se sídlem Slaná 94, 512 01 Slaná, IČO 00276138, hodnota daru
dle účetní evidence činí 771.190,50 Kč (slovy: sedm set sedmdesát jedna tisíc sto devadesát
korun českých padesát haléřů), na předmětné části pozemku se nachází část staré silnice
ev.č. II/289, která již není využívána ke svému účelu a jedná se o příjezdovou cestu
k obytnému domu, kde končí
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Horní Maxov
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 477/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Horní Maxov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej části p.p.č. 1906/1 o výměře 71 m2, nově označené jako p.p.č. 1906/3, 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,
19
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za kupní cenu ve výši 5.680 Kč (slovy: pět tisíc šest set osmdesát
korun českých), jedná se o pozemek s trafostanicí a vedením VN
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 478/17/ZK
Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí p.p.č. 1411/5 o výměře 24 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované
na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního pracoviště Liberec, od ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemku dle účetní evidence činí 30 Kč
(slovy: třicet korun českých), pozemek pod silnicí ev.č. III/27015,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
c) předložený návrh smlouvy číslo OLP/2677/2017 mezi Libereckým krajem
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

19. Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Víska
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
20

VÝSLEDEK: byl přijat
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==================================================================
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 479/17/ZK
Majetkoprávní operace - bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Víska
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru p.p.č. 360/5 o výměře 416 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Víska u Frýdlantu, obci Višňová, evidované na listu vlastnictví č. 87
u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR – Povodí Labe, státní podnik, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, účetní
cena dle evidence činí 16.985,07 Kč (slovy: šestnáct tisíc devět set osmdesát pět korun
českých, 7 haléřů),
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Schválení dohody o spolupráci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem
Jablonec nad Nisou a společností JABLOTRON GROUP a.s.
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 480/17/ZK
Schválení dohody o spolupráci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Jablonec
nad Nisou a společností JABLOTRON GROUP a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o spolupráci č. OLP/2717/2017 mezi Libereckým krajem, statutárním městem
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČO 00262340 a společností JABLOTRON GROUP a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567/33,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 04066529, kterou se koordinuje postup smluvních stran
ve věci souboru nemovitostí bývalé porodnice v ul. Turnovská v Jablonci nad Nisou
21
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Veřejná zakázka soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje“ – vyplacení cen a odměn
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál a požádal o úpravu po projednání – v usnesení je chybně
uvedena adresa vítěze, která je pouze místem podnikání, bude opravena na sídlo
společnosti – Bělohorská 193/149, PSČ 169 00 Praha 6 - Břevnov.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 481/17/ZK
Veřejná zakázka soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje“ – vyplacení cen a odměn
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1 o poskytnutí peněžitého daru - ceny ve výši 350.000,00 Kč účastníkovi soutěže o návrh
„Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“, a to účastníkovi
re:architekti studio s.r.o. se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ:
05559022,
2 o poskytnutí peněžitého daru - ceny výši 240.000,00 Kč účastníkovi soutěže o návrh
„Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“, a to účastníkovi SIAL
architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, se sídlem U Besedy 8/414, 460 07 Liberec III
IČ: 18381481
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
zajištění dalšího postupu při vyplacení peněžitých darů – cen.
Termín: 30. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

22. Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
22

VÝSLEDEK: byl přijat
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Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 482/17/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodej p.p.č. 700/23 o výměře 2065 m2, orná půda, nacházející se v k.ú. Zahrádky u České
Lípy, v obci Zahrádky, evidované na listu vlastnictví č. 485 u Katastrálního pracoviště Česká
Lípa,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 890.000 Kč (slovy: osm set devadesát tisíc korun českých), z důvodu nepotřebnosti
majetku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/17 – Dofinancování sociálních služeb
v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu
na základě mimořádného kola dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních
služeb v Libereckém kraji (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 23 a 24 projednal a doporučil zastupitelstvu
s kladnými stanovisky.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 483/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/17 – Dofinancování sociálních služeb
v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na
základě mimořádného kola dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb
v Libereckém kraji (kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/17, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na kofinancování sociálních služeb na rok 2017, které Liberecký kraj obdržel
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, čímž se
23
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a) navyšují příjmy kraje o částku 34.067.853 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém
objemu 34.067.853 Kč,
c)

upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
v souvislosti s dofinancováním sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v celkové výši 34.067.853 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v úhrnném objemu 16.842.714 Kč, níže
uvedeným příjemcům na rok 2017 do výše

Název

IČ

ALVALÍDA, z.s.

44224711

Bílý kruh bezpečí, z.s.

47607483

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvková organizace

Sídlo

Hanychovská
743/3
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

U Trojice 1042/2
Praha 5 - Smíchov
150 00 Praha 5

Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

28731191

Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad
43256503
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad
43256503
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

65100654

Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

24

Registrační
číslo služby

5293571

Druh služby

denní
stacionáře

odborné
9015328 sociální
poradenství

Kofinancování
sociální služby

144. 376 Kč

17.500 Kč

3959325 raná péče

164.063 Kč

sociálně
aktivizační
4823957
služby pro
rodiny s dětmi

124.688 Kč

1947710

odlehčovací
služby

106.751 Kč

8396068

pečovatelská
služba

396.596 Kč

2480451

domovy pro
seniory

72.625 Kč
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Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvková organizace

65100654

Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvková organizace

65100654

COMPITUM, z.s.

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Déčko Liberec z.s.

68455232

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

Vysoká 4231/35
Jablonec nad
26571129
Nisou
466 02 Jablonec
nad Nisou 2

Člověk v tísni, o.p.s.

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Krejčího 1172/3
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

Šafaříkova 635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Švermova 32/35
Liberec XFrantiškov
460 10 Liberec 10

6722018

pečovatelská
služba

7665554

odlehčovací
služby

101.500 Kč

sociálně
aktivizační
6769479
služby pro
rodiny s dětmi

17.500 Kč

nízkoprahová
5235056 zařízení pro děti
a mládež

43.750 Kč

5713240

terénní
programy

112.657 Kč

odborné
6719009 sociální
poradenství

19.688 Kč

odborné
9813481 sociální
poradenství

72.494 Kč

denní
stacionáře

68247877 Roztocká 994
514 01 Jilemnice

3790182

68247877 Roztocká 994
514 01 Jilemnice

4349497 osobní asistence

68247877 Roztocká 994
514 01 Jilemnice

5312119

25

1.175.568 Kč

týdenní
stacionáře

154.438 Kč

48.125 Kč

172.813 Kč
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DH Liberec, o.p.s.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323
27298523
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

DH Liberec, o.p.s.

27298523

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Diakonie Beránek z.s.

40233189

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve
Vrchlabí

43464343

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci
nad Nisou

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

Komenského 616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1
Pod Baštou
1375/10
Jablonec nad
73633992
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

DIAKONIE DUBÁ z.s.

26591511 Dlouhá 87/103
471 41 Dubá

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou Zákupy,
příspěvková organizace

71167463 Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

Kosmonautů 2022
Předměstí
412 01 Litoměřice
1

26

sociálně
2718583 terapeutické
dílny

56.875 Kč

domovy pro
osoby se
3166608
zdravotním
postižením

278.908 Kč

5793673 osobní asistence

74.375 Kč

7044506

chráněné
bydlení

388.283 Kč

5231429

pečovatelská
služba

195.782 Kč

8507871 osobní asistence

43.750 Kč

5741111

pečovatelská
služba

164.063 Kč

1372957

sociální
rehabilitace

82.032 Kč

3632154

pečovatelská
služba

55.277 Kč

3001174

domovy pro
seniory

344.533 Kč
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Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou Zákupy,
příspěvková organizace

Domov U Spasitele, středisko
Diakonie a misie Církve
československé husitské

Dům penzion pro důchodce,
příspěvková organizace

Farní charita Česká Lípa

Farní charita Česká Lípa

71167463 Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

73632791

Máchova 650
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách

60254050 Tyršova 1340
468 51 Smržovka

70226148

Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1

Dubická 992/14
70226148
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1

Farní charita Česká Lípa

70226148

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Semily, z.s.

22871080 Nad Školami 480
513 01 Semily

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

27

3555154

pečovatelská
služba

54.688 Kč

3988103

domovy pro
seniory

380.627 Kč

1526260

pečovatelská
služba

89.425 Kč

1297986 azylové domy

240.626 Kč

sociálně
aktivizační
2925974
služby pro
rodiny s dětmi

82.032 Kč

nízkoprahová
6790491 zařízení pro děti
a mládež

60.157 Kč

podpora
3596108 samostatného
bydlení

sociálně
5563434 terapeutické
dílny

8208204

sociální
rehabilitace

sociálně
6265472 terapeutické
dílny

175.001 Kč

87.500 Kč

131.251 Kč

65.625 Kč
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FOKUS Semily, z.s.

22871080 Nad Školami 480
513 01 Semily

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

LAMPA, z. s.

22889159

LAMPA, z. s.

22889159

Lucie Brožková

75100967

MAJÁK o.p.s.

25405276

MAJÁK o.p.s.

25405276

MAJÁK o.p.s.

25405276

Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1

Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1

Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1

Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň

Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň

Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14

28

8899363

sociální
rehabilitace

43.750 Kč

sociálně
4661168 terapeutické
dílny

61.360 Kč

podpora
7471836 samostatného
bydlení

94.063 Kč

centra denních
služeb

50.313 Kč

9314906

nízkoprahová
1457407 zařízení pro děti
a mládež

109.376 Kč

7555345

terénní
programy

27.344 Kč

5957695

pečovatelská
služba

71.094 Kč

nízkoprahová
6714275 zařízení pro děti
a mládež

65.625 Kč

nízkoprahová
6899978 zařízení pro děti
a mládež

68.885 Kč

nízkoprahová
8975100 zařízení pro děti
a mládež

71.094 Kč
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Na Pískovně
657/24
1679198
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14

7734736

pečovatelská
služba

132.301 Kč

2700736

pečovatelská
služba

45.938 Kč

2088349

pečovatelská
služba

109.376 Kč

Město Hodkovice nad Mohelkou

nám. T. G.
Masaryka 1
262820 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

3886672

pečovatelská
služba

136.719 Kč

Město Jablonné v Podještědí

náměstí Míru 22
260576 471 25 Jablonné v
Podještědí

2838544

pečovatelská
služba

87.500 Kč

Město Jilemnice

Masarykovo
275808 náměstí 82
514 01 Jilemnice

2084701

pečovatelská
služba

131.251 Kč

Město Kamenický Šenov

Osvobození 470
260622 471 14 Kamenický
Šenov

1129034

pečovatelská
služba

89.688 Kč

Město Rychnov u Jablonce nad
Nisou

Husova 490
Rychnov u
Jablonce nad
262552
Nisou
468 02 Rychnov u
Jablonce n.Nis.

2552651

pečovatelská
služba

50.313 Kč

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 164
260967 471 27 Stráž pod
Ralskem

2574699

pečovatelská
služba

65.625 Kč

1220799

domy na půl
cesty

67.594 Kč

MAREVA z.s.

MĚSTO CVIKOV

Město Frýdlant

Most k naději, z. s.

260410

Náměstí
Osvobození 63
Cvikov I
471 54 Cvikov

nám. T. G.
Masaryka 37
262781
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách

63125137

Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1

29
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Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515

30

1229581 kontaktní centra

98.438 Kč

3775974

terénní
programy

36.531 Kč

8306216

terénní
programy

131.251 Kč

1020591

nízkoprahová
denní centra

1303151 noclehárny

57.969 Kč

49.219 Kč

1420566

terénní
programy

65.625 Kč

1775589

terénní
programy

133.438 Kč

2481915

nízkoprahová
denní centra

76.563 Kč

3822869 noclehárny

47.031 Kč

5918012 azylové domy

99.532 Kč
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NADĚJE

Návrat, o.p.s.

Nemocnice následné péče s
poliklinikou Lomnice nad
Popelkou

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

570931

27323773

26636328

26636328

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

26636328

Obec Josefův Důl

Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

Komenského 440
854875 512 51 Lomnice
nad Popelkou

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

Obec Horní Branná

K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515

Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

Horní Branná 262
275735 512 36 Horní
Branná

262391 Dolní Maxov 218
468 44 Josefův Důl

Oblastní charita Jičín

73633755

Oblastní charita Most

70828920

Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1
Petra Jilemnického
2457/1
Most
434 01 Most 1

31

9860755

terénní
programy

6224406 azylové domy

sociální služby
poskytované ve
3682159 zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

5063729

terénní
programy

21.875 Kč

131.251 Kč

50.313 Kč

26.250 Kč

sociálně
aktivizační
služby pro
8054292
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

26.250 Kč

odborné
8791447 sociální
poradenství

26.250 Kč

7177985

pečovatelská
služba

54.688 Kč

6850823

pečovatelská
služba

43.750 Kč

sociálně
aktivizační
2584331
služby pro
rodiny s dětmi

65.625 Kč

nízkoprahová
1807508 zařízení pro děti
a mládež

87.500 Kč
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Petra Jilemnického
2457/1
Most
434 01 Most 1

odborné
5070480 sociální
poradenství

Oblastní charita Most

70828920

Oblastní charita Most

70828920

Oblastní charita Most

70828920

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Ústecká 318
27284506 403 23 Velké
Březno

domovy se
2572767 zvláštním
režimem

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Ústecká 318
27284506 403 23 Velké
Březno

6967411

domovy pro
seniory

492.190 Kč

Pečovatelská služba Hrádek nad
Nisou

Žitavská 670
71177248 463 34 Hrádek nad
Nisou

5475959

pečovatelská
služba

109.376 Kč

Reva o. p. s.

25447726

Rodina v centru, z.ú.

Rodina v centru, z.ú.

Rodina24 z. ú.

Petra Jilemnického
2457/1
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
2457/1
Most
434 01 Most 1

Svatoplukova
352/2
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

5.469 Kč

nízkoprahová
8501960 zařízení pro děti
a mládež

39.375 Kč

nízkoprahová
8696715 zařízení pro děti
a mládež

91.875 Kč

426.565 Kč

2049573 osobní asistence

650.784 Kč

27004295 Smetanova 387
473 01 Nový Bor

nízkoprahová
2930990 zařízení pro děti
a mládež

56.832 Kč

27004295 Smetanova 387
473 01 Nový Bor

sociálně
aktivizační
4141507
služby pro
rodiny s dětmi

60.135 Kč

Nerudova 3113/17
Jablonec nad
22829903
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

32

domovy se
5391602 zvláštním
režimem

408.299 Kč
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Rodina24 z. ú.

Nerudova 3113/17
Jablonec nad
22829903
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1

Romodrom o.p.s.

26537036

Rytmus Liberec, o.p.s.

27322793

SANREPO, o.p.s.

Klášterní 39
22796932 471 25 Jablonné v
Podještědí

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace

72745339

Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace

Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace

Sociální služby města Doksy,
příspěvková organizace

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1

Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1

8419868 osobní asistence

1161877

terénní
programy

2527518

sociální
rehabilitace

nízkoprahová
6877163 zařízení pro děti
a mládež

433.040 Kč

87.500 Kč

172.485 Kč

52.500 Kč

pečovatelská
služba

328.127 Kč

6732891 azylové domy

126.876 Kč

1410170

8788790

domovy pro
seniory

48282910 Panská 199
472 01 Doksy

2854766

denní
stacionáře

11.156 Kč

48282910 Panská 199
472 01 Doksy

4493554

pečovatelská
služba

70.875 Kč

48282910 Panská 199
472 01 Doksy

8609487

domovy pro
seniory

430.283 Kč

33

371.877 Kč
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Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

48282901

Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

48282901

Sociální služby města Nový Bor,
příspěvková organizace

Sociální služby města Nový Bor,
příspěvková organizace

3625295

domovy pro
seniory

601.565 Kč

6836867

pečovatelská
služba

153.126 Kč

75143861 B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor

1280179

denní
stacionáře

75143861 B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor

7901485

pečovatelská
služba

312.814 Kč

5968921

odlehčovací
služby

22.969 Kč

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost Dolmen, z.ú.

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň

Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

nám. Českých
bratří 36/1
27291049
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých
bratří 36/1
27291049
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých
bratří 36/1
27291049
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

34

7143232 osobní asistence

7253089

pečovatelská
služba

podpora
4353078 samostatného
bydlení

5227172

chráněné
bydlení

sociálně
6650186 terapeutické
dílny

30.625 Kč

153.126 Kč

35.000 Kč

45.938 Kč

363.127 Kč

48.125 Kč
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TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

25475894

Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

Horní Rokytnice
590
3781224 512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1

Zdravotně sociální služby Turnov

854883

Zdravotně sociální služby Turnov

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

35

průvodcovské a
2877860 předčitatelské
služby
sociálně
aktivizační
služby pro
2954592
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
sociálně
aktivizační
služby pro
4539083
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

7.656 Kč

17.500 Kč

27.125 Kč

průvodcovské a
5293407 předčitatelské
služby

6.781 Kč

sociálně
aktivizační
služby pro
6756200
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

16.406 Kč

8340162

sociální
rehabilitace

sociálně
aktivizační
služby pro
8587646
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

10.938 Kč

5.469 Kč

5773192

pečovatelská
služba

157.501 Kč

3368051

odlehčovací
služby

66.063 Kč

4234054

domovy pro
seniory

344.445 Kč
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Zdravotně sociální služby Turnov

854883

Zdravotně sociální služby Turnov

854883

Zdravotně sociální služby Turnov

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

Celkem počet služeb

8719331

pečovatelská
služba

529.815 Kč

domovy se
9274680 zvláštním
režimem

9313088

509.668 Kč

centra denních
služeb

46.813 Kč

16.842.714 Kč

120 Celkem Kč

schvaluje
1) Vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2017 pro podpořené subjekty, vyjma příspěvkových
organizací sociálního resortu,
2) Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí č. OLP/3843/2017 mezi Libereckým krajem a obcí Josefův Důl, se sídlem Dolní
Maxov 218, 468 44 Josefův Důl, IČ 00262391,
3) Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí č. OLP/3846/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín,
se sídlem Na Jihu 553, Nové Město, 506 01 Jičín, IČ 73633755,
rozhoduje
o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb níže uvedeným žadatelům na dané
sociální služby, z uvedených důvodů

Název

Most k naději, z. s.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

IČ

Sídlo

Petra Jilemnického
63125137 1929/9
Most
434 01 Most 1
Oblačná 450/1
26636328 Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5

Registračn
í číslo
služby

Druh služby

Kofinancová
ní sociální
služby

Důvod

3801846 kontaktní centra

0 Kč

Již financováni do výše
vyrovnávací platby

sociálně
aktivizační
6374958
služby pro
rodiny s dětmi

0 Kč

Již financováni do výše
vyrovnávací platby

36
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Rodina24 z. ú.

Nerudova 3113/17
22829903 Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1

sociálně
aktivizační
služby pro
6407777
seniory a osoby
se zdravotním
postižením

Žádost o zrušení
registrace ze strany
poskytovatele, žádost
0 Kč irelevantní, služba není v
síti, viz 4. aktualizace
ZSLK 2017 schválená ZK
26. 9. 2017

3

Celkem počet služeb

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 12. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na r. 2017 s podpořenými subjekty,
Termín: 12. 12. 2017
3) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na r. 2017 s podpořenými subjekty,
Termín: 12. 12. 2017
4) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění subjektů, jejichž služby nejsou v rámci dofinancování podpořeny.
Termín: 12. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace rezortu sociálních
věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 484/17/ZK
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, kde se mění specifikace pozemků v návaznosti na uskutečněnou směnu pozemků
mezi Libereckým krajem a obcí Jestřebí (schváleno usnesením 153/17/ZK)
37
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
po schválení materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. ke zřizovací
listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje.
Termín: 12. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 320/17 – úprava kapitol odboru
zdravotnictví 914 09 – Působnosti, 912 09 – Účelové příspěvky PO – nákup
referentských vozidel
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 M. Půta představil předkládaný materiál a požádal o úpravu v důvodové zprávě,
kde je potřeba upravit počet nových vozidel ze 4 na 5. Rada kraje dospěla k názoru,
že za danou částku je možno nakoupit 5 aut, nikoliv pouze 4. Usnesení se nemění,
ale vzniká informace směřující k novému řediteli ZZS, jak má s těmito prostředky naložit.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
 Za nepřítomného předsedu Výboru zdravotnictví, Mgr. Jana Farského, přednesla
stanovisko výboru – výbor body č. 25 a 26 projednal, přijal kladná usnesení a doporučuje
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 485/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 320/17 – úprava kapitol odboru zdravotnictví
914 09 – Působnosti, 912 09 – Účelové příspěvky PO – nákup referentských vozidel
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 320/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 09 –
Působnosti - odbor zdravotnictví, rozpočtový ukazatel Koroner, v celkové výši o 1.950.000
Kč a navyšují výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO – odbor zdravotnictví, dílčí
ukazatel ZZS LK – nákup referentských vozidel, v celkové výši 1.950.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

38

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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26. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové
základny na letišti v Liberci“
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 486/17/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové
základny na letišti v Liberci“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace, IČ 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I - Staré Město,
o prodloužení termínu realizace projektu „Realizace přístavby objektu výjezdové základny
na letišti v Liberci“, na jehož realizaci byla přiznána dotace na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 505/15/ZK ze dne 24. 11. 2015,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Realizace přístavby objektu výjezdové základny
na letišti v Liberci“, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 505/15/ZK
ze dne 24. 11. 2015, z 31. 12. 2017 do 31. 12. 2018, a o prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2018 do 19. 2. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČ 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I - Staré Město, na projekt
„Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“, kterým se mění termín
ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
o výsledku MUDr. Jana Lejska, ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

39

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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27. Projekt a závazek spolufinancování projektu „Modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 M. Půta představil za nepřítomnou předkladatelku materiál.
Diskuze
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 27 – 32 a 48 a doporučuje je zastupitelstvu
schválit, vyjma bodu č. 31, který byl v RK projednán později, než proběhlo jednání
výboru.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 487/17/ZK
Projekt a závazek spolufinancování projektu „Modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“ Libereckým krajem do výše 1.845.237 Kč
a jeho rozložení v letech 2020 až 2022 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Modernizace hlavní budovy Severočeského
muzea v Liberci - 3. etapa“ Libereckým krajem do výše 16.607.132 Kč a jeho rozložení
v letech 2020 až 2022
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Projekt a závazek spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů
Severočeského muzea v Liberci“
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 M. Půta představil za nepřítomnou předkladatelku materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 488/17/ZK
40
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Projekt a závazek spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů
Severočeského muzea v Liberci“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů
Severočeského muzea v Liberci“ Libereckým krajem do výše 4.164.671 Kč a jeho
rozložení v letech 2020 až 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského
muzea v Liberci i“ Libereckým krajem do výše 37.482.069 Kč a jeho rozložením v letech
2020 až 2022
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2027
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 27 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

29. Dodatky ke smlouvám č. OLP/1961/2017 a OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace,
oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch - změna termínu realizace
projektů a posun závěrečného vyúčtování projektů
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 M. Půta představil za nepřítomnou předkladatelku materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 489/17/ZK
Dodatky ke smlouvám č. OLP/1961/2017 a OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch - změna termínu realizace projektů
a posun závěrečného vyúčtování projektů
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Dolní
Rokytnice 15, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1, IČ 49295888, o prodloužení termínu
realizace projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla
v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“, 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,
b) žádost příjemce dotace Obce Sloup v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup
v Čechách, IČ 00525677, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střešního
pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“, na jehož realizaci byla
41
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přiznána účelová dotace z oblasti podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,
rozhoduje
a) o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela
sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“ z 15. 11. 2017
na 31. 5. 2018 a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 1. 12. 2017
na 30. 6. 2018,
b) o změně závazného parametru projektu „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana
Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ z tohoto
Název parametru smlouvy
Oprava krovu střechy

Jednotka
Komplet

na tento nový
Název parametru smlouvy
Oprava hlavního krovu střechy

Hodnota
1

Jednotka
Komplet

Hodnota
1

c)

o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana
Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ z 30. 11. 2017 na 15. 12. 2017 a o prodloužení
termínu pro podání vyúčtování z 19. 1. 2018 na 31. 1. 2018,
schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1961/2017 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 „Obnova
fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou
– I. etapa“, uzavřené dne 14. 7. 2017, jehož předmětem je změna termínu ukončení
realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1860/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt
„Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“, uzavřené
dne 24. 8. 2017, jehož předmětem je změna závazného parametru smlouvy a termínu
ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 20. 12. 2017
b) Ing. 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.
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

38

PROTI:

0

Termín: 20. 12. 2017
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
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VÝSLEDEK: byl přijat
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30. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 M. Půta představil za nepřítomnou předkladatelku materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 490/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 337/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 337/17, kterým se snižují výdaje v kapitole
926 07 - Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
nespecifikované rezervy programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 4.320 Kč a současně
se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, program
7.5 Poznáváme kulturu v celkové výši 4.320 Kč,
b) smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/3874/2017 uzavíranou mezi Základní školou
a Mateřskou školou, Raspenava, okres Liberec - příspěvkovou organizací a Libereckým
krajem,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje
a to, z programu 7.5 Poznáváme kulturu v úhrnném objemu 4.320 Kč příjemci Základní škola
a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva kraje,
Termín: 28. 12. 2017
b) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
c)

Termín: 28. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/3874/2017 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi
Základní školou a Mateřskou školou, Raspenava, okres Liberec - příspěvkovou
organizací a Libereckým krajem k podpisu Květě Vinklátové, člence rady kraje,
pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich
podpisu na základě plné moci č. PM 83/2017.
Termín: 31. 01. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

43

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 11. 2017

31. Revokace části usnesení č. 329/17/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 330/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2017
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 M. Půta představil za nepřítomnou předkladatelku materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 491/17/ZK
Revokace části usnesení č. 329/17/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 330/17
- úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Libereckém kraji na rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání,
ruší
část usnesení č. 329/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, kterou zastupitelstvo kraje rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje
ve výši 26.318 Kč příjemci Anna Jelínková,
IČO 04880285, na projekt Marmeládová „50“, a to z důvodu žádosti o zrušení dotace
ze strany příjemce,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 330/17, kterým se snižuje specifický ukazatel
v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové
výši 26.318,00 Kč u akce 7060009 Anna Jelínková „Marmeládová 50“a současně
se v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
v programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji navyšují
nespecifikované rezervy v celkové výši 26. 318 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
Termín: 28. 12. 2017
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 28. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

44

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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32. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 329/17 - snížení výdajů v rezervě programů
7.1 Kulturní aktivity, 7.3 Stavebně historický průzkum, 7.4 Archeologie a navýšení
výdajů v rezervě programu, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK, kapitola 926 07
- Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 M. Půta představil za nepřítomnou předkladatelku materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 492/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 329/17 - snížení výdajů v rezervě programů
7.1 Kulturní aktivity, 7.3 Stavebně historický průzkum, 7.4 Archeologie a navýšení
výdajů v rezervě programu, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK, kapitola 926 07
- Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 329/2017, kterým se upravují specifické ukazatele
v rámci kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
v celkové výši 223.988,97 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně
1) snižují se výdaje v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o celkovou částku 223.988,97 Kč; v tom
a) Program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – nespecifikované rezervy
programu ve výši 55.973,34 Kč,
b) Program 7.3 - Stavebně historický průzkum – nespecifikované rezervy programu
ve výši 92.131,93 Kč,
c) Program 7.4 – Archeologie – nespecifikované rezervy programu
ve výši 75.883,70 Kč,
2) navyšují se výdaje v rámci kapitoly 926 07 Dotační fond, odbor odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, program 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji o celkovou částku 223. 988,97 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: 28. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

45

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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33. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 335/17 – úprava kapitoly 917 08 Transfery
odboru životního prostředí a zemědělství - Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství na odstranění odpadů
z nelegálního skladu Pěnčín
A.
Město Železný Brod
B.
Obec Pěnčín
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 33, 34, 37 - 49 projednal a doporučil
je zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 493/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 335/17 – úprava kapitoly 917 08 Transfery
odboru životního prostředí a zemědělství - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství na odstranění odpadů z nelegálního skladu
Pěnčín
A.
Město Železný Brod
B.
Obec Pěnčín
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 335/17, kterým se upravují výdaje v kapitole 917 08
– Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 756.000 Kč v tom
a) snižuje se specifický ukazatel „Likvidace odpadů Pěnčín – Železný Brod“ o částku
470.859,78 Kč na částku 285.140,22 Kč,
b) zavádí se nový specifický ukazatel „Likvidace kontaminovaných zemin a betonů
– Pěnčín“ v částce 433.836,40 Kč,
c)

zavádí se nový specifický ukazatel „Hospodaření s odpady - rezervy“
v částce 37.023,38 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly 917 08
– Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v úhrnném objemu 718.976,62 Kč níže
uvedeným příjemcům na uvedený projekt do výše
P.č.

Název
IČ / adresa Název projektu / účel
žadatele / (sídlo) žadatele
právní statut
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výstupy
projektu

Dotace v max.
výši Kč
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1.

Město
Železný
Brod

2.

Obec
Pěnčín

náměstí
3. května 1,
468 22 Železný
Brod,
IČ 00262633
Pěnčín 57,
468 21 Pěnčín,
IČ 00262501

„Odstranění odpadů
z nelegálního skladu
Pěnčín – Sanace
ekologické zátěže“

Sanace
ekologické
zátěže –
1.969,94 t

285.140,22

Sanace a likvidace
kontaminovaných
zemin a betonů

Sanace
ekologické
zátěže – 1.033 t

433.836,40

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly 917 08 –
Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, uzavíranou
a) mezi Libereckým krajem a Městem Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22
Železný Brod, IČ 00262633 na projekt pod názvem „Odstranění odpadů z nelegálního
skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže“, č. OLP/2106/2017,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Pěnčín, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Pěnčín,
IČ 00262501 na projekt pod názvem „Sanace a likvidace kontaminovaných zemin
a betonů“, č. OLP/3824/2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2017,
2.

Termín: 30. 11. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit k podpisu Jiřímu Löffelmannovi, členovi
rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova smlouvy
s uvedenými příjemci.
Termín: 31. 01. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Změna termínů realizace projektu – Obec Plavy - OLP/4555/2016, Obec Krompach
– OLP/1626/2017, Botanická zahrada Liberec – OLP/1805/2017
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 494/17/ZK
Změna termínů realizace projektu – Obec Plavy - OLP/4555/2016, Obec Krompach –
OLP/1626/2017, Botanická zahrada Liberec – OLP/1805/2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
47
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bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace Obce Plavy, se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy, IČ 00262510,
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace,
projektová dokumentace“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 567/16/ZK ze dne 27. 9. 2016,
b) žádost příjemce dotace Obce Krompach, se sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach,
IČ 00673421, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce
vodovodu Valy II. a oprava části obecního vodovodu“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 279/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,
c)

žádost příjemce dotace Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace se sídlem
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec, IČ 00079677, o prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Pořízení vozidla“, na jehož realizaci byla schválena dotace z rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 280/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,
rozhoduje
a) o změně termínu ukončení realizace projektu „Plavy – rozšíření veřejné kanalizace,
projektová dokumentace“ ze dne 30. 11. 2017 na 30. 11. 2018 a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 1. 2019 z důvodu
zajištění pravomocného stavebního povolení,
b) o změně termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce vodovodu Valy II. a oprava
části obecního vodovodu“ ze dne 30. 11. 2017 na 28. 2. 2018 a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 4. 2018 z důvodu
zajištění kolaudace,
c)

o změně termínu ukončení realizace projektu „Pořízení vozidla“ ze dne 30. 11. 2017
na 30. 6. 2018 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
ze 7. 12. 2017 na 7. 7. 2018 z důvodu zajištění pořízení vozidla,
schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4555/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Plavy –
rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace“ mezi Libereckým krajem a Obcí
Plavy, se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy, IČ 00262510,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1626/2017 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Rekonstrukce vodovodu Valy II. a oprava části obecního vodovodu“ mezi Libereckým
krajem a Obcí Krompach, se sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach, IČ 00673421,
c)

dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1805/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství na realizaci projektu „Pořízení vozidla“ mezi
Libereckým krajem a Botanickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací se sídlem
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec, IČ 00079677
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 31. 01. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ – závazek
spolufinancování
Předkladatel: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál.
M. Půta
 Sdělil, že na zasedání je přítomen ředitel kybernetické bezpečnosti pan Roden
k zodpovězení případných dotazů.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 35, 36, 49, 51 a PI 46 - f), h), a i) projednal
a doporučuje je zastupitelstvu schválit.
Martin Půta
 Sdělil, že s ohledem na to, že k tématu proběhla diskuze na jednání předsedů klubů ZLK
a i na jednotlivých jednáních klubů a o podobných projektech se ví jen to, že je nutno je
mít, tak požádal Ing. Starčeviče o popsání projektu.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Uvedl, že se jedná o projekt zaměřený na zvýšení kybernetické bezpečnosti, rozšíření
systémů, které již fungují na KÚ a zavádí nové autentifikační kartové prostředky. Jde
o identifikační čipové karty zaměstnanců, které budou potřeba pro uplatnění nového
nařízení eIDAS, se kterým musí být v souladu. Dále je potřeba rozšířit antivirovou
ochranu pro infrastrukturu a mobilní zařízení a zavést internetové brány tak, aby mohl být
kontrolován přístup pro možné nechtěné aplikace, které by mohly proniknout do systému
KÚ.
Ing. Tomáš Hocke
 Kritizoval udržitelnost projektu, protože projekt má stát 6,7 mil Kč, což je vysoká částka
a v rámci projektu se všechny software, hardware a další systémy pořídí na KÚ nově, nyní
KÚ chráněn je. Je vypsán dotační titul a je potřeba se posunout výše, být na tom lépe a jít
naproti technologiím. Požádal o vysvětlení celkových výdajů udržitelnosti.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Celkové výdaje na udržitelnost byly odhadnuty. Výsledek bude znám na základě veřejné
soutěže. KÚ samozřejmě ochranné systémy má. Nyní se jedná o částky, kde majoritní část
připadá na licence aplikací a udržitelnost těchto systému tak, aby mohly být aktuální.
Martin Půta
 Doplnil, že nyní jsou už ve výdajích licence na antivirové programy a na aktualizace.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
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Sdělil, že částečně jsou pokryty stanice antivirovou ochranou, ale právě rozšíření
na infrastrukturu na mobilní prostředky nejsou vůbec, proto se to řeší. Na komplexní
řešení to nyní nefunguje. Volba zařízení vyšla z analýzy rizik, která zde proběhla před
rokem, na jejím základě byly tyto body vybrány jako kritické.

Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Vznesl dotaz, zda KÚ registruje útoky či reálné hrozby, které by byly tímto novým
systémem řešeny. Dále se zeptal, zda analýza rizik, kdy byly vytipovány sítové prvky,
které by měly být lépe ochráněny, obsahuje ekonomické zhodnocení. Šlo mu o analýzu
nákladů a výnosů, protože LK může pořizovat ochranu na špičkové úrovni, ale na věci,
které jsou ve skutečnosti téměř nepodstatné.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Sdělil, že analýza rizik nebyla vypracována až do úrovně nákladu a výnosů, byla
provedena na začátku roku a jednalo se o zhodnocení kritičnosti jednotlivých aspektů
kybernetické bezpečnosti. Nyní nejsou známy relevantní údaje o tom, zda je KÚ napadán,
jsou jen výstupy z antispamových systému, kde LK dostává v informace o množství
spamu.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Doplnila, že LK chce a může se posunout výše, ale také musí. Musí se naplnit zákonné
limity kybernetické bezpečnosti. Tento projekt je možností, jak využít dotační podporu
a za tu to pořídit. Požádala o podporu bodu. Je přesvědčena, že věc je užitečná.
Upozornila, že v rozpočtu se vynakládají prostředky na aktualizace, nákupy ochran, atd.,
a rozšíří se. Nyní se to sčítá a dává se do udržitelnosti systému. Platilo by se to tak i tak.
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz, zda kybernetické útoky, na které by tato ochrana měla mimo jiné reagovat,
jsou sledované, ale žádné se nezaznamenaly nebo se nesledují, ale neví se o nich.
Ing. Pavel Tvrzník
 Sdělil, že kybernetické útoky na LK se sledují, nicméně LK není zajímavý cíl
pro potencionální útoky. Občas přichází útoky z Asie a Ruska, které jsou snadno
zachytitelné. Přímo cílený útok LK nezaznamenal. Je otázka času, kdy někdo o LK zájem
projeví.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že ho zaujala poznámka Ing. Loučkové o tom, že udržitelnost v sobě zahrnuje
i stávající úrovně ochrany. Vznesl dotaz, zda to znamená, že když nyní jsou v rozpočtu
částky na licence antivirových programů, tak to je zahrnuto zde a nesčítá se to s novými
licencemi. Má za to, že to tak není.
Martin Půta
 Sdělil, že si myslí, že to je k tomu, co má LK nyní. Náklady na nákup software
do 60 tis. Kč, včetně licencí a provozu v letošním roce v upraveném rozpočtu, jsou
v objemu 15,3 mil. Kč pro krajský úřad.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Sdělil, že se jedná o navýšení. Částka 6 mil. Kč je pro časové rozhraní, jednotlivé částky
jsou rozděleny do jednotlivých let a ty se potom sčítají. Upozornil, že v rámci technických
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opatření, která uvádí vyhláška a zákon za povinnost v rámci 4 významných informačních
systémů, které má LK, je potřeba toto mít zajištěno. Další věci, které s tím souvisí, jsou
ochrana osobních údajů a nové GPR, zmiňované eIDAS, které budou v platnosti od října
roku 2018.
Martin Půta
 Požádal o vysvětlení zkratky eIDAS.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Konstatoval, že zkratka eIDAS je o jednotném elektronickém podpisu a je potřeba
vysvětlit ji obsáhleji.
Martin Půta
 Požádal o předložení písemné informace o zkratce eIDAS na program 11. ZK
dne 19. 12. 2017.
Bc. Stanislav Mackovík
 Vznesl dotaz, jaký stupeň kybernetické ochrany v reálném čase bude systém poskytovat
a zda stejný nebo podobný systém, který se bude zavádět, používá ještě někdo jiný.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Stejné systémy jsou používány na různých krajských úřadech, jedná se o základní úroveň,
která je potřeba k zajištění kybernetické bezpečnosti. Jsou zde obsaženy jak koncové
stanice, tak infrastruktura, ochrana internetového provozu, popřípadě identifikace
uživatelů.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Reagovala, že chtěla říct, že dle zákona se musí podniknout určité kroky v kybernetické
bezpečnosti. Tímto projektem se řeší dotačně, ale udržitelnost se řešit musí i bez ohledu
na tento projekt.
Marek Pieter
 Částka vypadá vysoká, ale musí se také zohlednit, že nebezpečí útoků se stále zvyšuje
a vyvíjí. Čím více finančních prostředků protistrana vydává, aby se protlačila tam, kam
ona cílí, tím více se v obranné fázi musí vynaložit více prostředků. Stávající podoba
by byla riziková. Opatření si žádají adekvátní prostředky, které jsou obsaženy v tomto
projektu. Na KÚ stojí pouze antivirová ochrana vysoké částky oproti domácímu užití. KÚ
využívají množstevní licence, aby byly minimalizovány náklady s tím spojené. Je potřeba
bojovat proti možným kybernetickým útokům. Je zde spravováno nemalé množství
osobních údajů veřejnosti a dalších citlivých údajů, které mohou být nejen rizikem
v úniku dat, ale bezpečnostním rizikem v rámci LK a státu.
Ing. Miloš Tita
 Vznesl dotaz, zda existuje nějaká státní koncepce řešení těchto problémů tak, aby se věc
dala sjednotit a zlevnit. Uvedl, že rozumí tomu, že státní orgány a EU nutí LK
do elektronizace a zároveň vyhrožují, co vše se může stát, a co se smí a nesmí. Na druhou
stranu poskytovatelů těchto technologii je mnoho. Každá státní organizace i samospráva
využívá různé typy programů a mnoho různých poskytovaných doplňků,
Martin Půta
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Taková koncepce neexistuje, ambice ale jsou. Na poradě se o těchto věcech diskutovalo,
informační systém KÚ GINIS – bylo by ideální vytvořit pro samosprávy jednotný
infomační systém, protože se data poté přeposílají do centrálních datových skladů, a bylo
by jednodušší používat jeden systém. Nyní neexistuje rozumný způsob, jak vysoutěžit
v tomto prostředí něco, o čem lze těžko získat reference a reálnou cenu. Skutečné náklady
nejsou známy.

Ing. Tomáš Hocke
 Sdělil, že věci nerozumí a nemůže o ní rozhodovat. Postrádá konkrétní zákon, v materiálu
by mělo být popsáno, jakým a kde přesně je to uvedeno, dále, kdy to LK musí mít, jakou
třídu bezpečnosti, do kdy to má být naplněno. Tyto informace by zjednodušily
rozhodovací proces.
Martin Půta
 Vznesl dotaz, do kdy je potřeba žádost podat.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Sdělil, že do 22. 11. 2017, ale omluvil se, že neví přesně, protože řešil věcnou stránku
věci, nikoliv projektovou.
Hejtman přerušil projednávání bodu č. 35 z důvodu dořešení postupu s odborníky
v projektu. Na konci jednáni budou upřesněny informace, tak aby bylo možno hlasovat.
36. Projekt "Silnice II/610 Turnov hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)"
- závazek spolufinancování
Předkladatel: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 36, 42 – 45, 46 j), 52, 53
a doporučil je zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 495/17/ZK
Projekt "Silnice II/610 Turnov hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)"
- závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ Libereckým krajem do výše 32.297.000 Kč
a jeho rozložení v letech 2017 až 2021 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše
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144.603.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2021
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.: 34

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Žádost o změnu projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území
mikroregionu“ příjemce Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 496/17/ZK
Žádost o změnu projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území
mikroregionu“ příjemce Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko o změnu v projektu „Obnova a rozvoj obecní
infrastruktury na území mikroregionu“,
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017 v částech termín realizace projektu a parametry
projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“ příjemce
Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 70908222,
takto
28
Poř. číslo
70908222
IČ
Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT7
Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na uzemí mikroregionu
Název
projektu
Účelem projektu je obnova a rozvoj obecní infrastruktury jako jsou
Účel
místní komunikace, chodníky či veřejné osvětlení, kdy rozvoj
projektu
navazuje na dřívější mikroregionem realizované projekty.
Parametry záměry obcí-ks-9
projektu
1.000.000
Celkové
plánované
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náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

30

300.000
Neivestiční
1.2.2017 - 30.06.2018

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17 – úprava kapitol 912 04 – účelové
příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal body č. 38 – 41 a doporučil je
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 497/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17 – úprava kapitol 912 04 – účelové
příspěvky PO a 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/17, kterým se
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1.

2.

snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 5.000.000 Kč, číslo akce
0491811427, Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace – rekonstrukce části domova mládeže,
navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04
– kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o celkovou částku
5.000.000 Kč následovně
a)

snížení ukazatele, číslo akce 04500841440, Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – obnova vnitřního vybavení
domova mládeže, o částku 600.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele, číslo akce 04501051440, Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – oprava svislých
rozvodů vody včetně cirkulace ve výši 600.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele, číslo akce 04501061427, Střední uměleckoprůmyslová
škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – pořízení
sklářské pece ve výši 5.000.000 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: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

39. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 317/17 – zapojení penále z odvodu
uloženého za porušení rozpočtové kázně a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 39 – 40 projednal se závěry, které jsou
předkládány na ZK ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 498/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 317/17 – zapojení penále z odvodu uloženého
za porušení rozpočtové kázně a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 317/17, kterým se
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1.

2.

navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 - navýšení nedaňových příjmů
získaných zapojením penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně - kapitola
926 04 – dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast podpory
tělovýchova a sport, 4.20 – Program údržba, provoz a nájem sportovních zařízení
o částku 34.880 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 926 04 – dotační
fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast podpory tělovýchova a sport,
4.20 – Program údržba, provoz a nájem sportovních zařízení o částku 34.880 Kč – číslo
akce 30402070000 – FC Nový Bor, o.s. – Příspěvek na spotřebu energií – elektrické
energie, plynu, vodného a stočného

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery
– odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí
účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 499/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 327/17 – 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. 327/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 280.000
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova o 280.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 280.000 Kč, z toho
p
číslo akce
č

název akce
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ŠK
048062000 ZIKUDA
1
00
Turnov,z.s.

4929507
1

Tělovýchovn
á jednota
048062100
1486499
2
LIAZ
00
1
Jablonec nad
Nisou, z.s.

Mistrovství ČR v
bleskovém šachu
Nádražní
5110 družstev 2017 a
Turnov
599
1
Pohár ČR v rapid
šachu družstev
2017
U
Stadionu
1

Jablone
4660 Jablonecká hala
c nad
1
2018
Nisou

20.000

260.000

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

2.

žadatel

IČO

název projektu

účel projektu

celkové
výdaje
projekt
u v Kč

Tělovýchovná
jednota LIAZ
Jablonec nad
Nisou, z.s.

148649
91

Jablonecká hala
2018

Realizace tradičního
mezinárodního halového
atletického mítinku

470.000

maximál
ní výše
dotace v
Kč
260.000

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

p
č

žadatel

IČO

1

SpinFit Liberec, z.s.

46746668

2

A-STYL z. s.

22754415

3

FBC Liberec, spolek

27030873

název projektu
SpinFit Dětský MTB cup Libereckého
kraje
Reprezentace ČR na Mistrovství světa v
cheerleadingu v USA 2018
Florbalová utkání v Home Credit Aréně

požadov
aná
dotace v
Kč
800.000
100.000
300.000

schvaluje
znění smlouvy č. OLP/3797/2017, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s.,
U Stadionu 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 14864991
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství
a vzdělávání
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 500/17/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery /
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství
a vzdělávání
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč pro Sdružení pro rozvoj
Libereckého kraje, z. s., IČ 02091470, se sídlem Na Bojišti 759/15, 460 07 Liberec,
na projekt „Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje“,
schvaluje
znění Smlouvy č. OLP/3758/2017, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavírané mezi Libereckým krajem a Sdružením pro rozvoj Libereckého
kraje, z. s., IČ 02091470, se sídlem Na Bojišti 759/15, 460 07 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/3758/2017 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým
a Libereckým krajem
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 501/17/ZK
Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým
a Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem
č. OLP/3865/2017 mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Smlouvu o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým
krajem č. OLP/3865/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost
KORID LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2018
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 502/17/ZK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID
LK, spol. s r.o.; Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ve výši 12.000.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2018,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/3870/2017, ve výši 12.000.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností KORID
LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/3870/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

44. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/17 – snížení příjmů kraje a snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 503/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 336/17, kterým se
1. snižují příjmy u akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“
ve výši 260.234 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové
výši 260.234 Kč, tak že se
a) snižují výdaje v celkové výši 3.867.175 Kč u akce
- II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi ve výši 413.694 Kč,
- Most ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce mostu ve výši 21.568 Kč,
- III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín ve výši 472.937 Kč,
- II/268 Mimoň, ulice Českolipská ve výši 370.532 Kč,
- III/2951 Martinice v Krkonoších ve výši 372.776 Kč,
- III/29036 Horní Maxov - křižovatka s III/29035 ve výši 582.083 Kč,
- III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032 ve výši 478.518 Kč,
- III/2828 Volavec ve výši 1.155.067 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 3.606.941 Kč u akce
- III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku ve výši 77.613 Kč,
- III/01023 Harrachov ve výši 3.529.328 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/4838/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město
Rokytnice nad Jizerou, na projekt „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 504/17/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/4838/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Rokytnice
nad Jizerou, na projekt „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČ 00276057, ze dne 18. 10. 2017 ve věci změny termínu ukončení realizace projektu
„Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“,
ze dne 15. 12. 2017 na 30. 6. 2018, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 3. 2. 2018 na 19. 8. 2018, z důvodu komplikací ve správním řízení
ve věci projednání trasy, které vyžadují vydání výjimky ochrany přírody v národním parku,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4838/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Rokytnice
nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057, kterým
se mění termín ukončení realizace projektu z 15. 12. 2017 na 30. 6. 2018 a termín
závěrečného vyúčtování projektu z 3. 2. 2018 na 19. 8. 2018
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 05. 12. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/4838/2016.
Termín: 22. 12. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

61

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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46. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 18. 10. 2017 do 7. 11. 2017
b)
Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na I. pololetí 2018
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2017
d)
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné
služby LK, příspěvková organizace
e)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje
a na 25., 26. a 27. mimořádném zasedání rady kraje
f)
Průběžná informace o přípravě projektu "Inovační centrum - podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje"
g)
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Dotační řízení na rok 2018
– řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v roce 2018 – technické problémy na straně správce softwaru
– prodloužení termínu
h)
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností MemBrain
s.r.o. při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje
i)
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností VÚTS a.s.,
při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje
j)
Aplikace rozhodnutí Krajské soudu v Hradci Králové na projekty financované
v rámci 19. a 29. kola výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod – obalovny živičných směsí
Předkladatelé: členové rady kraje dle předložených písemných informací
Diskuze
Martin Půta
 K bodu j) konstatoval, že tento bod považuje za zajímavý, ukazuje se po několika letech,
že když toto dospělo k soudnímu rozhodnutí, tak soud konstatoval, že použití obaloven
jako hodnotícího kritéria nebylo diskriminační. První soudní rozhodnutí se týká
Pardubického kraje a Liberecký kraj bude na základě této judikatury postupovat
ve věcech, které nebyly rozhodnuty, a bude požadovat doplacení investic, o které
Liberecký kraj v jednotlivých případech přišel. Ministerstvo financí se tváří,
že s původním rozhodnutím nemá nic společného a že se jedná o problém regionálních
rad v jednotlivých NUTS.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 505/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 18. 10. 2017 do 7. 11. 2017
b)
Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na I. pololetí 2018
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2017
d)
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné
služby LK, příspěvková organizace
e)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje
a na 25., 26. a 27. mimořádném zasedání rady kraje
f)
Průběžná informace o přípravě projektu "Inovační centrum - podnikatelský
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inkubátor Libereckého kraje"
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Dotační řízení na rok 2018
– řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních
službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v roce 2018 – technické problémy na straně správce softwaru –
prodloužení termínu
h)
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností MemBrain
s.r.o., při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje
i)
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností VÚTS a.s.
při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje
j)
Aplikace rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové na projekty financované
v rámci 19. a 29. kola výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod – obalovny živičných směsí
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 18. 10. 2017 do 7. 11. 2017,
b) Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na I. pololetí 2018,
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2017,
g)

d) Výsledek výběrového řízení na funkci ředitelky/ředitele Zdravotnické záchranné služby
LK, příspěvková organizace,
e) Přehled veřejných zakázek projednaných na 17. a 18. zasedání rady kraje a na 25.,
26. a 27. mimořádném zasedání rady kraje,
f)

Průběžná informace o přípravě projektu "Inovační centrum - podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje",
g) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Dotační řízení na rok 2018
– řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které
bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2018 –
technické problémy na straně správce softwaru – prodloužení termínu,
h) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností MemBrain s.r.o.,
při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje,
i)
j)

Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností VÚTS a.s.
při realizaci projektu Inovačního centra – podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje.
Aplikace rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové na projekty financované v rámci
19. a 29. kola výzvy z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
– obalovny živičných směsí

HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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47. Změna ve Výboru kontrolním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace
a volba nového člena
Předkladatel: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., předseda klubu ZpLK
 Představil obsah materiálu.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Provedl přítomné volbou člena do Výboru kontrolního.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 506/17/ZK
Změna ve Výboru kontrolním Zastupitelstva Libereckého kraje - rezignace a volba
nového člena
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
rezignaci paní Věry Novákové na post člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého
kraje ke dni 9. 11. 2017
a volí
Mgr. Jiřího Římánka na post člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

48. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3300/2017, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Jan Sviták
 Ohlásil možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 507/17/ZK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3300/2017, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Prysk, se sídlem Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ 00525197,
o prodloužení termínu realizace projektu „Úprava webových stránek obce Prysk s cílem
rozšíření nabídky pro turistické návštěvníky“, na jehož realizaci byla přiznána dotace
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z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 329/17/ZK
ze dne 29. srpna 2017,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Úprava webových stránek obce Prysk s cílem
rozšíření nabídky pro turistické návštěvníky“, z 30. listopadu 2017 na 28. února 2018,
a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. ledna 2018
na 19. dubna 2018,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3300/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
na projekt „Úprava webových stránek obce Prysk s cílem rozšíření nabídky pro turistické
návštěvníky“, uzavřené dne 6. října 2017 mezi Libereckým krajem a obcí Prysk,
jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 30. 11. 2017
2) 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.
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

38

PROTI:

0

Termín: 30. 11. 2017
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 - úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2017
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál společně s M. Půtou.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 508/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 - úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17, kterým se
a) upravují specifické ukazatele v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
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a evropských projektů, a to snížením specifického ukazatele Vesnice roku o částku
300.000 Kč a navýšením/zavedením specifického ukazatele Oprava chodníků u hřbitova,
mateřské školy a kolem Kulturního domu v obci Kunratice o částku 150.000 Kč
a specifického ukazatele Úprava prostranství s workoutovým a dětským hřištěm v obci
Všelibice o částku 150.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 02 Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 400.000 Kč,
c)

snižují výdaje v kapitole 914 08 Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 200.000 Kč,
d) navyšují výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, a to navýšením/zavedením specifického ukazatele Oprava místní komunikace
a oprava chodníku, nákup zařízení do sokolovny v obci Kruh o částku 500.000 Kč
a specifického ukazatele Výměna svítidel VO v obci Polevsko o částku 100.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) obci Kunratice, č.p. 158, 464 01 Kunratice, IČ 46744967, na projekt „Oprava chodníků
u hřbitova, mateřské školy a kolem Kulturního domu v Kunraticích“ do výše 150.000 Kč,
b) obci Všelibice, č.p. 65, 463 48 Všelibice, IČ 00263303, na projekt „Úprava prostranství
s workoutovým a dětským hřištěm“ do výše 150.000 Kč,
c) obci Kruh, č.p. 165, 514 01 Kruh, IČ 00275859, na projekt „Oprava místní komunikace
a oprava chodníku, nákup zařízení do sokolovny v obci Kruh“ do výše 500.000 Kč,
d) obci Polevsko, č.p. 152, 471 16 Polevsko, IČ 00525405, na projekt „Výměna svítidel
VO“ do výše 100.000 Kč,
vyhrazuje si pravomoc
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválit
smlouvy o poskytnutí účelových dotací mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a) č. OLP/3853/2017 na projekt „Oprava chodníků u hřbitova, mateřské školy a kolem
Kulturního domu v Kunraticích“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Kunratice,
č.p. 158, 464 01 Kunratice, IČ 46744967,
b) č. OLP/3852/2017 na projekt „Úprava prostranství s workoutovým a dětským hřištěm“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Všelibice, č.p. 65, 463 48 Všelibice,
IČ 00263303,
c)

č. OLP/3855/2017 na projekt „Oprava místní komunikace a oprava chodníku, nákup
zařízení do sokolovny v obci Kruh“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Kruh,
č.p. 165, 514 01 Kruh, IČ 00275859,
d) č. OLP/3856/2017 na projekt“ Výměna svítidel VO“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a obcí Polevsko, č.p. 152, 471 16 Polevsko, IČ 00525405
a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 12. 2017
b) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
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a rozvoje venkova zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/3852/2017, č. OLP/3853/2017, č. OLP/3855/2017 a č. OLP/3856/2017
hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 509/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, v
úhrnné výši 1.953.180 Kč, a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 - Regionální inovační program
ve výši 1.953.180 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.2
- Regionální inovační program ve výši 1.953.180 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 Regionální inovační program v úhrnné
výši 1.953.180 Kč níže uvedeným subjektům na projekt do výše
1
Poř. číslo
25472445
IČ
Institut kreativity a inovací, s.r.o., Liberec
Příjemce dotace/ žadatel
Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu

Interaktivní linka pro praktické odborné
vzdělávání občanů LBK v oblasti Industry
4.0
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Účel projektu

Účelem projektuje navržení interaktivní
tréninkové linky pro vzdělávání v oblasti tzv.
Industry 4.0 (Průmysl 4.0) jako formy
projevu 4. průmyslové revoluce. Projekt
urychlí fyzickou realizaci tréninkové linky
přímo v LBK a umožní rozvoj občanů LBK.

Parametry projektu

Projektová dokumentace a závěrečná zpráva 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

200.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

50

Dotace v maximální výši (Kč)

100.000

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018- 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

2
06025951
Český včelařský institut z.ú., Liberec

Právní forma

ústav

Název projektu
Účel projektu

Provozní ověření přípravku pro ochranu včel

Parametry projektu

Laboratorní zpráva – 1ks; rozbor vzorků -600 ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

141.800

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,27

Dotace v maximální výši (Kč)
Investice/ Neinvestice

96 800

Termín realizace projektu

1.9. 2017 - 31.8. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

3
05309557
ATEsystem Jablonec s.r.o., Jablonec nad
Nisou
Společnost s ručením omezeným
Vývoj komplexního kamerového
robotického systému pro 3D kontrolu
výrobků

Projekt má prakticky v terénu ověřit účinky přípravku na
podporu imunity a ochranu včel před patogeny, zejména
původci nemoci Nosema sp.

Neinvestice

Právní forma
Název projektu

Vývoj a modelové ověření řešení komplexního inspekčního
robotického systému s instalovaným snímacím kamerovým
systémem (3D kamera a laserový osvětlovač) pro kvalitativní
kontrolu prostorových výrobků (například svárů).

Účel projektu
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Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Výzkumná zpráva ke zkoumané problematice modelového
ověření propojení technologií vyhodnocování obrazu s robotem
při snímání 3D objektů – 1ks
285 000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,42

Dotace v maximální výši (Kč)

195 000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

2.10.2017- 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

4
48265578
HOERBIGER ŽANDOV s.r.o., Žandov

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Modifikace povrchů kompresorových ventilů
s ohledem na zanášení

Účel projektu

Cílem projektuje navrhnout, realizovat a otestovat v reálném
provozu možné/vhodné vrstvy pro povrchovou úpravu ventilů,
které zamezí nebo částečně omezí zanášeni kompresorových
ventilů nečistotami as tím spojené možné prodloužení
životností ventilů

Parametry projektu

Výzkumná zpráva – 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

278.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

49,64

Dotace v maximální výši (Kč)

138.000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2017-28.12.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

5
03386562
SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Vývoj a optimalizace teplovzdušného
kolektoru s integrovanou rekuperační
jednotkou

Účel projektu

Cílem projektuje optimalizovat konstrukci solárního
vzduchového kolektoru s integrovanou rekuperační
jednotkou a následně otestovat na několika prototypech za
účelem stanovení výkonové charakteristiky solárního
kolektoru v podmínkách provozu
Prototyp solárního vzduchového kolektoru – 4ks; Základní
metodika návrhu potřebné plochy kolektorů – 1ks

Parametry projektu

Parametry projektu

233.400

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

70,00

Dotace v maximální výši (Kč)

163 380,00

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018 - 31.10.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

6
04568095
Photon Water Technology s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Aplikace nanovlákenných materiálů pro
čištění vod

Účel projektu

Účelem projektu je návrh technologie využívající
nanovlákenné filtrační materiály pro čistění vody.

Parametry projektu

návrh prototypu technologie, technická dokumentace –
1ks; výzkumná zpráva – 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

287.500

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
Dotace v maximální výši (Kč)

69,57

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

2.10.2017 – 31.10.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

Parametry projektu

7
22688218
Česká membránová platforma, z.s., Česká
Lípa
Spolek
Regenerace čistících roztoků na bázi
hydroxidu sodného
Účelem projektu je změna technologie
čištění pomocí zředěného roztoku NaOH tak,
že se roztok zbaví nečistot a recykluje
pomocí mebránových technologií. Tím se
snižuje spotřeba NaOH a produkce
odpadních vod z neutralizace.
závěrečná zpráva – 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

286.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,93

200.000

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

70

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 11. 2017

==================================================================
Dotace v maximální výši (Kč)

200 000,00

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018 - 30.11.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

8
25489925
Večerník s.r.o., Alšovice – Pěnčín u
Jablonce nad Nisou
Společnost s ručením omezeným
Aplikace textilní technologie na výrobu
hybridní pásky
Účelem projektuje zrychlit inovaci
poloprovozní linky na výrobu latentní
hybridní pásky ze skleněného rovingu.

Právní forma
Název projektu
Účel projektu
Parametry projektu

Zhotovení prototypu odvíjecího a navíjecího zařízení – 1ks;
Výzkumná zpráva – 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

300.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

66,67

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2017 - 30.4.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

9
47781904
K M B systems, s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Metody vyhodnocování rušení sítě v pásmu
od 2 do 150 kHz

Účel projektu

Účelem projektu je rešerše a analýza požadavků na speciální
analyzátor spektra elektrického výkonu v pásmu 2-9kHz a 9150 kHz

Parametry projektu

výzkumná zpráva – 1ks; vzorová implementace měřících
algoritmů – 1ks

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

533.200

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018 – 30.9.2018

Poř. číslo
IČ

10
27348351

37,51

71

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 11. 2017

Příjemce dotace/ žadatel

Prettl Automotive Czech s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Optimalizace svařovacího procesu linky
XL3
Optimalizace procesu svařování na nově
zprovozněné výrobní lince XL3, zvýšení
efektivity- snížení zmetkovitosti , stabilizace
výrobních parametrů , vzdělání a zaškolení
pracovníků kontroly

Účel projektu

Parametry projektu

výzkumné zprávy – 2 ks; pracovní návodky, zkušební postupy
– 3ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

257.160

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

46,66

Dotace v maximální výši (Kč)

120.000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2017 - 30.4.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

11
44567146
MEGA a.s., Praha (provozovna Stráž pod
Ralskem)

Právní forma
Název projektu

akciová společnost

Účel projektu

Cílem projektuje vypracování studie proveditelnosti
zaměřené na dusičnanů ve studničních vodách.

Parametry projektu

Studie proveditelnosti – 1ks

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

285.714

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000

Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

Neinvestice
1.8.2017 - 31.3.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

12
25475525
SILROC CZ,a.s., Tanvald

Právní forma
Název projektu

akciová společnost

Využití membránového procesu
elektrodialýzy na odstranění dusičnanů ve
studničních vodách

70,00

Přístup k výzkumnému zařízení, testování a
měřění vlastností produktů a výrobního
zařízení
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Účel projektu

Vybalancování vtokové soustavy u různých složitých
vstřikovacích forem a měření odolnosti silikonových výrobků
vůči tlaku

Parametry projektu

řádně vybalancovaná vtoková soustava formy – 7ks; protokol o
naměřených hodnotách odolnosti vůči tlaku - 25 ks

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

200.000

Dotace v maximální výši (Kč)

140.000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2017 – 31.12.2018

70,00

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
č. 2.2 Regionální inovační program, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora
uvedenými příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, Statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
Termín: 31. 12. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 2.2 Regionální inovační program, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

51. Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek
spolufinancování - STAŽEN
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný materiál a sdělila, že v případě přijetí usnesení by se v prosinci
2017 podala žádost o dotaci na tento projekt.
Martin Půta
 Sdělil, že na zasedání je přítomen pan Philipp Roden, ředitel Podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje, k zodpovězení případných dotazů.
Diskuze
Philipp Roden, ředitel Podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje
 Představil se a uvedl projekt. Popsal záměry a aktivity, na které je projekt zaměřen.
V současné době se jedná o spolupráci s různými institucemi, nejen v LK, dále
s úspěšnými podnikateli, a také s ostatními inkubátory, a to i v zahraničí. Dále je
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sestavována nabídka služeb, pracuje se na náboru budoucího týmu a získávání nových
klientů.
Ing. Tomáš Hocke
 Sdělil, že se mu nepodařilo Výbor finanční přesvědčit, aby podpořil tento záměr. On sám
ho podporuje, ale výkresy, které shlédl, by rád prodiskutoval, a to ohledně využití
prostorů – vznesl dotaz na ředitele Rodena na prostory, které jsou označeny pod point PI,
což je celé přízemí a jedná se o obrovské prostory. Dle jeho informací by tam měla být
zkušebna, dotázal se, jak to v těchto inkubátorech ve zkušebnách funguje. Je finančně
velice náročné prostory vlastnit a pořídit vybavení. Rád by vedl diskuzi o tom, proč je
zde navržena posilovna a dále, proč se tam stěhuje jídelna.
Martin Půta
 Odpověděl, že se jedná o dokumentaci, která vznikla již v minulosti. O tom, co se bude
realizovat, bude rozhodovat zastupitelstvo kraje. Materiál se nyní předkládá, aby se stihla
výzva, která je vyhlášena. Na RK se mluvilo o revizi projektové dokumentace, zatím ji
zpracovávala jedna firma a je potřeba, aby se na ní podíval projektant a projekt upravil,
co se týče vybavení budovy. Mají tam být vznikající firmy, nemusejí se utrácet peníze
ve standardu, ve kterém to je navrženo. Sám za sebe řekl, že v objektu jídelnu, ani
posilovnu nechce. Je potřeba se postarat o své zaměstnance, nikoliv i o ostatní lidi. Raději
by prostory ponechal pro vznikající firmy než pro jídelnu. V tomto směru by se mělo
postupovat opatrně. V RK byla diskutována varianta, že projekt by se realizoval
v etapách. Z 337 mil. Kč stavebních nákladů se inkubátoru týká pouze 100 mil. Kč a není
logické opravovat pouze část budovy. Je potřeba vynaložit finanční prostředky na tyto
vynucené náklady na rekonstrukci majetku LK, které jsou k dispozici. Může se vést
diskuze o tom, co v projektu má být a zda část objektu komerčně pronajímat,
aby generovala zisky. Dnešní rozhodování je o tom, aby se požádalo o dotaci na část
objektu. Navrhl doplnit usnesení termínem, do kdy má proběhnout diskuze o využití
zbytku tohoto objektu.
Philipp Roden, ředitel Podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje
 Ohledně prostor v přízemí doplnil, že se jedná zatím o myšlenku, že to budou prostory
pro dílny, pro prototypovou výrobu, ale neplánuje se, že LK tyto prostory vybaví.
Nájemníci by měli k dispozici čistý prostor, který bude připraven pro nastěhování
technologie. Jednalo by se o čistou výrobu, nikoliv chemickou.
Ing. Tomáš Hocke
 Vznesl dotaz, zda se jedná o standardní postup v inkubátorech.
Philipp Roden, ředitel Podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje
 Odpověděl, že existují různé modely inkubátorů. LK se inspiroval v Německu. Prostory
budou připraveny pro firmy k nájmu.
Ing. Miloš Tita
 Sdělil, že je potřeba budovu využít, a toto je jedna z možností. V materiálu našel pravidla,
dle kterých by se inkubátor měl řídit. Nicméně nenašel pravidla pro uživatele, kteří budou
inkubátor využívat. Uvedl, že si ho pamatuje před lety v Polsku, když zjišťoval, jak to
chodí - pravidla pro uživatele byla striktně nastavena. Byl by rád, aby pravidla byla
zpracována a předložena.
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Philipp Roden, ředitel Podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje
 Odpověděl, že tato pravidla existují a jsou zveřejněna. Podmínkou je, aby uživatelé splnili
alespoň 3 ze 4 pravidel. Záměr musí být inovativní, musí se týkat regionální inovační
strategie LK, která je pevně definována. Dále záměr musí být ekonomický, mít šanci, aby
byl ziskový a aby rostl. Poslední podmínkou je, že tým, který přijde, má aspoň teoretickou
šanci záměr realizovat.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Konstatoval, že je zde diskutováno o dvou věcech zároveň, jedna je samotný
podnikatelský inkubátor a druhá je rekonstrukce budovy. Podnikatelský inkubátor
Libereckému kraji schází, v tomto konceptu dává smysl. Projekt si zaslouží podporu. Není
jasné, jak je to s rozložením financí. Je potřeba financovat samotný provoz inkubátoru,
jak po dobu projektu, tak po bodu udržitelnosti. Pochopil to tak, že je to
50 + 50 mil. Kč. Je zde také stavební část, částka odpovídající inkubátoru je 116 mil Kč,
polovina bude poskytnuta z dotace. Zbyde částka 58 mil. Kč, na které si LK může
sáhnout, pokud se materiál schválí. Největší problém je, že je zde suma zhruba 300 mil.
Kč na rekonstrukci zbytku, o kterém se neví, proč ho dělat a k čemu bude využit. Vznesl
dotaz, zda existuje studie proveditelnosti využití budovy, včetně financování budoucího
provozu.
Martin Půta
 Odpověděl, že inkubátor by měl v budoucnu produkovat také úspěšné firmy. Obsadí asi
1/3 objektu. Ve 4. patře je firma, která platí tržní nájem 5 mil. Kč ročně, ta zde zůstane.
Další prostory budou pronajímány také na základně tržního nájemného. Nicméně podstata
inkubátoru je v tom, že se veřejné peníze poskytují na rozjezd nových firem, které budou
v budoucnu generovat úspěšné velké zaměstnavatele. Jedna z forem, jak o průmyslu 4.0
jen nehovořit. Nehovořit jen o montovnách, ale hledat podporu pro konkrétní subjekty,
které tu budou a budou provozně do jisté míry soběstačné. Celých 330 mil. Kč se ale
úplně nezaplatí. Jedna z možností je objekt prodat. Je tu více možností, jak s tím naložit.
Je to objekt Libereckého kraje, koupil se se záměrem, který se nyní naplňuje a představu,
že se opraví jen 1/3 objektu, nepovažuje za realistickou. Nelze opravit jen část, ale celý
objekt. Projektová dokumentace je k dispozici, je potřeba diskutovat o tom, jak využít
ostatní prostory.
Tomáš Hudec
 Sdělil, že je členem Regionální rady rozvoje. O tématu proběhla diskuze a vzhledem
k tomu, že sám podniká 20 let, tak vyvracel panu Rodenovi jeho představy. Sdělil,
že tomu moc nevěří. Nastínil situaci - nový mladý člověk, který chce podnikat, něco
dokázat, přijde do agentury pana Rodena, ten mu to vysvětlí, nasměruje ho ke zkušeným
podnikatelům. Nevěří ale, že zkušený podnikatel bude vysvětlovat novému, jak má
co dělat. Tento projekt hodnotí jako nevyhovující a „dostatečně“ drahý.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Reagovala na otázku ohledně vybavenosti inkubátoru – bylo řečeno, že se nepočítá
s velkým technologickým vybavením inkubátoru. Na území ČR jsou jak úspěšné, tak
neúspěšné inkubátory. Lídrem v inovacích je Jihomoravské inovační centrum, kde byl LK
pro radu. Bylo doporučeno vybavovat v minimální možné míře proto, aby se nechal
prostor co nejotevřenější. Požadavky se mohou s lety měnit. Příchozí zájemci budou mít
řadu možností spolupracovat s výzkumnými institucemi a s těmi, kteří se zabývají
inovacemi. Dále sdělila, že budova D byla zakoupena Libereckým krajem a sám LK
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plánuje zlepšit okolí úřadu. Budova D nemůže zůstat v nevzhledném stavu. Rekonstrukce
stojí hodně peněz, vloni se začalo pracovat na projektové dokumentaci, příprava projektu
trvá nějaký čas a dodnes tam zůstala verze s posilovnou apod. Proto je potřeba ještě
zrevidovat jak rozpočet, tak projektovou dokumentaci. Zůstává zde k řešení to, aby byly
správné přílohy k žádosti, aby se dalo dosáhnout na dotaci. Záměr byl nakonec
odsouhlasen i lídry ekonomiky českých firem či členy ekonomické rady. Přihlásili
se i ke spolupráci, podepsalo se i memorandum o spolupráci. Tento signál je důkaz,
že tento krok je správný.
Martin Půta
 Navrhl vytvořit ze zástupců všech klubů ZLK pracovní skupinu, která může diskutovat
o využití objektu. Jídelnu a posilovnu nepovažuje za vhodné. Hovořil o vybavení prostor
pro zaměstnance KÚ. V případě zájmu je pan Roden schopen zorganizovat exkurzi
do fungujících inkubátorů. Většina úspěšných firem z kraje na inkubátoru
chce spolupracovat. Zástupci z ekonomické rady, po prezentaci pana Rodena, přicházeli,
že by měli zájem spolupracovat. Druhá možnost je, že inkubátor nebude a to by byla
informace pro studenty TU, kteří tímto směrem chtějí jít, že v tomto kraji tato perspektiva
není, obrátili by se na jiný kraj se svými nápady a odevzdali potenciál jinde. Časem
se může objevit firma, která své nápady nechá zde, v regionu, bude zaměstnávat lidi
a bude mít technologie s vysokou přidanou hodnotou, které jsou podporované z veřejných
zdrojů. Je to jeden z největších projektů kraje za poslední roky, v jedné budově, v rámci
jedné žádosti. Rozumí zděšení z objemu, ale navrhuje o věci diskutovat a požádal
o podporu projektu. Dále uvedl, že není problém doplnit ukládací doložku o to, do kdy
se má projekt zrevidovat tak, aby byl důkaz, že se prostředky vynakládají co nejlépe.
Marek Pieter
 Zmínil historii, v srpnu zastupitelstvo minulého volebního období v roce 2014, schválilo
pořízení souboru nemovitostí, včetně přilehlých pozemků za cenu 120 mil. Kč. Už při
zvažování koupě nemovitostí a pozemků bylo v důvodové zprávě rozpracováno, jak
budou využity jednotlivé objekty. Ani tehdejší zastupitelstvo nerozhodovalo o tom,
že něco LK koupí a nevědělo, jak s tím bude naloženo. V rámci materiálu byl v bodě E
zmíněn Evropský Dům, a ten nyní stojí, funguje, je to další objekt v centru města, který se
dal do pořádku. V objektu D byl zmíněn Podnikatelský inkubátor, od té doby, po koupi,
se začaly konat kroky – vytvořila se pracovní skupina na KÚ, kde byli zástupci
jednotlivých odborů, aby se vytvořil investiční záměr na řešení celého objektu.
To se podařilo realizovat. Poté se soutěžil dodavatel projektové dokumentace, který
v současné době dokončuje projektovou dokumentaci k provedení stavby. V minulém
týdnu bylo vydáno stavební povolení. Využití jednotlivých ploch bylo řešeno i v pracovní
skupině, protože se muselo řešit i to, že v případě, že inkubátor bude natolik úspěšný, tak
aby se nedělalo detašované pracoviště, ale aby bylo možno udělat stavební úpravy nebo
nějaké řešení v rámci stávajícího objektu, tedy křídla, které navazuje na KÚ bez větších
zásahů. Byla také řešena etapizace stavby, ale to by bylo více finančně náročnější. Je
potřeba udělat veškerá infrastruktura objektu, LK to vše stejně čeká. Dále se řeší i okolí
KÚ tak, aby centrum města bylo hezké. Je to jedna z dalších etap, těžko potom zasahovat
do již upraveného území. Důležité je připomenout, že to je jedna z největších investičních
akcí LK, ale kdy jindy ji zrealizovat, než v době ekonomického růstu, kdy příjmy rostou.
Je predikován růst ekonomiky. Rád by také viděl takovou částku i v komunikacích
– v dopravě, nicméně, to se nedokáže v současné době změnit. Tento projekt má
výhodnou myšlenku. Buď je žádáno, aby v kraji vznikaly úspěšné společnosti, které
budou poskytovat i práci lidem, nebo se budou vychovávat jen zaměstnanci, kteří budou
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jen poslouchat a nebudou vytvářet hodnoty. Ti pak odejdou, protože když někdo přijde
s něčím inovativním a bude to chtít řešit, tak zde nebude mít žádnou podporu. Je zastánce
podnikatelského inkubátoru. Uvedl špatný příklad v Královehradeckém kraji, kde vznikl
inkubátor a nakonec z toho bylo callcentrum a pobočka, kde si lidé dělají internetové
obchody apod. Hodnotil pozitivně, že se našel člověk, který s tím má zkušenosti – pan
Roden o tom přesvědčuje každou schůzkou a krokem. Pracovní skupina existuje a není
problém, aby se rozšiřovala. Posilovna po shodě v projektu nebude zakomponována.
Jídelna je jednou z řešení, kdyby jí někdo mohl mít v nájmu a fungovala by. Pro KÚ
je lepší, když se zaměstnanci mohou stravovat v krátkém časovém úseku na jednom
místě.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Upozornil, že se motají dvě věci dohromady. Projekt podnikatelského inkubátoru je
v pořádku. Cenová visačka, která je uvedená v usnesení, tj. 357 mil. Kč, se z velké části
netýká inkubátoru, ale rekonstrukce budovy D. Jsou to věci, které se musí odlišit. Pokud
se má projekt rozběhnout, aby se dalo požádat o dotaci, tak je potřeba usnesení podpořit.
I když se neví, jak se zbylou částí budovy bude naloženo. Navrhl doplnit usnesení
v ukládací části o podmínku pro radní Loučkovou Kotasovou, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje studii využití dalších prostor v budově D s termínem do 30. 6. 2018.
Navazuje to na návrh hejtmana o pracovní skupině, která by se využitím zabývala.
Martin Půta
 S návrhem neměl problém, ale byl by mířený na Marka Pietera, který má na starosti
investice. Dalo by se tam doplnit to, co bylo diskutováno na radě kraje, a to, že by mělo
vzniknout posouzení předloženého projektu - revize. Aby LK mohl požádat o dotaci,
tak je nyní zpracována projektová dokumentace v jistém stavu, na to je stavební povolení.
Rozdělovat věc na více etap by v budoucnu navýšilo náklady o 60 mil. Kč, což je vysoká
částka, nyní se projekty prostorů těžko budou přepracovávat, ale pracovní skupina by
mohla projít návrh na využití jednotlivých prostor. Ještě před vyhlášením vývěrového
řízení na zhotovitele by se návrhy daly do projektové dokumentace zahrnout. Pokud by to
znamenalo, že se bude předkládat změnu projektové dokumentace, ne ve smyslu využití
prostor, ale ve smyslu, že by se část nedělala, tak by nebylo zřejmé, jak by se potom
v rámci poskytovatele dotace po odevzdání věc řešila.
Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
 Sdělil, že materiál byl po RK doplňován o harmonogramy. Kdyby se postupovalo tak, jak
to je nyní v materiálu, tak se podání žádosti o dotaci stihne v pořádku. Pokud by se měly
dělat zásadní zásahy, což je např. zrušení jídelny, tak by se znovu muselo žádat o stavební
povolení a „přeprojektovat“ a projekt inkubátoru by byl velmi ohrožen.
Martin Půta
 Konstatoval, že má problém s tím, co Mgr. Otta řekl, že se postaví to, co je nyní
v projektu, i když to není žádáno. Chce hlasovat o podnikatelském inkubátoru, kde bude
vědět, zda bude možnost změnit využití prostor, nechce posilovnu ani jídelnu. Po zahájení
stavby, dle stavebního povolení a v rámci té stavby, se dispozice mohou změnit.
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku
 Souhlasil s vyjádřením Mgr. Otty, že pokud se budou dělat velké zásahy, tak stavební
povolení nebude platné.
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Hejtman vyhlásil přestávku od 16.25 do 16.50 hodin a svolal klub SLK.
Lena Mlejnková
 Za klub SLK požádala předkladatelku o stažení bodu č. 51, projednání pracovní skupinou
a jeho následné předložení na 11. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje
dne 19. 12. 2017, což nevylučuje podání žádosti v možném termínu.
Martin Půta
 Navrhl, aby zástupci klubů, kteří mají zájem věc připomínkovat, nominovali svého
zástupce, a zaslali své návrhy Marku Pieterovi. Ten svolá na nejbližší možný termín
jednání pracovní skupiny se zástupci investic, regionálního hospodářského rozvoje,
projektanta, aby se dal prodiskutovat způsob využití prostor mimo podnikatelský
inkubátor. Ten poměr mezi možností získání dotace 58 mil. Kč a celkovou investicí
ve výši 330 mil. Kč je velký. Pokud pracovní skupina najde racionální shodu,
tak se na příští zasedání ZK předloží varianta. Vzal na sebe, že se podcenila diskuze
se zastupiteli o způsobu využití prostor. Termín pro podání dotace je 22. 12. 2017,
a termín ZK 19. 12. 2017, tak se tento čas dá využít pro diskuzi.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Souhlasila s hejtmanem, že materiál, tedy projektová dokumentace o způsobu využití celé
budovy D nebyl dostatečně včas, předem a podrobně prodiskutován tak, aby si to všichni
osvojili. Nastaveno je to nyní dobře. Materiál stáhla a předložen bude dne 19. 12. 2017.
Pevně věří, že se termín podání žádosti o dotaci podaří stihnout.
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských dotací
 Uvedl, že zasedání zastupitelstva se koná 3 dny před poslední možností podání žádostí,
to je v pořádku. Ale bude doufat, že se ostatní činnosti kolem projektu a smlouvy, které na
to navazují, stihnou.
Mgr. Jan Korytář
 Vyjádřil se k záměru – součástí projektu by měla být jídelna, která by měla být pro velkou
část strávníků Liberce. Vzhledem k tomu, že je sám občan Liberce, tak kvůli Liberci
se to dělat nemusí. Požádal o zvážení. Ve všech třech objektech by bylo mnohem více lidí
a prostory v současné jídelně jsou dost stísněné. Jako opozice nebude kritizovat, když zde
vznikne větší a modernější zařízení pro komplex, který tu do budoucna bude. Ohledně
vyjádření, že by v objektu měla být posilovna, na KÚ pracuje několik set lidí, a pokud
by tu byla jedna místnost, kde by se cvičilo, má to mnoho firem, tak proč ne. Kvůli
věcem, které vypadají na první pohled nadbytečné nebo problematické, je škoda shazovat
celý projekt.
Martin Půta
 Konstatoval, že právě toto je téma pro pracovní skupinu.
MUDr. Vít Němeček
 Poděkoval za stažení materiálu a požádal o to, kdy během tří týdnů, až budou probíhat
diskuze o využití prostor, aby bylo jednoznačně „odprezentováno“ a garantováno,
že případné změny projektu budou vůbec možné.
RNDr. Robert Gamba
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Měl obavy, jestli postup, který byl zvolen, není částečně riskantní, protože
při procedurách jednání samosprávy uzavírat problém 3 dny před podáním žádosti, kdy je
potřeba ověřit usnesení zastupitelstva, aby bylo právoplatné a činit další kroky, nemusí
být vůbec reálné. Jestli tu zazněly připomínky o posilovně, atd., tak to nelze brát
na relevantní váhu. Váhal, zda stažení materiálu byl dobrý krok.

Martin Půta
 Konstatoval, že materiál byl stažen. Ověření zápisu pro použití usnesení není podmínka,
která je nutná. Zcela běžně druhý den po RK nebo ZK podepisuje materiály, které je
nutné někam ještě ten den poslat, zvládne to i v této záležitosti dne 20. 12. 2017, pokud
ZK přijme nějaké usnesení ve věci.
Ing. Jitka Loučková Kotasová
 Doplnila, že by bylo vhodné udělat seminář na toto téma pro zastupitele a všichni, kdo
jsou do toho zapojeni, by jednoznačně oddiskutovali, jak by projekt měl vypadat a jaké
jsou možností v rámci této dotace. Není tu jistota, že když se předloží projekt v současné
podobě, a pak se bude žádat o změnu, tak že na to bude stavební povolení. Projekt se musí
do tří let zrealizovat. Není problém seminář do tří týdnů naplánovat.
Martin Půta
 Sdělil, že konání semináře je pro zastupitele vhodné. Požádal předsedy klubů o nominace
svých zástupců do pracovní skupiny, v nejbližší době by došlo k jejímu svolání. Je
možnost nominovat i více zástupců z jednoho klubu ZLK.
Martin Půta z dalšího průběhu jednání omluvil Ing. Volfovou a Mgr. Havlíka z důvodu
odjezdu na Pražský Hrad.
52. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole 914 06
Působnosti,
odbor
dopravy;
Příkazní
smlouva
se
společností
KORID LK, spol. s r. o., na správu a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor nepřijal k bodu žádné usnesení.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 510/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole 914 06 Působnosti, odbor dopravy; Příkazní smlouva se společností KORID LK, spol. s r. o.,
na správu a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
79

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 11. 2017

schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané z věcných břemen o částku 1.362.460 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 1.362.460 Kč, a to
a)

v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 236.460 Kč, jakožto
platba daně z přidané hodnoty,
b) v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy o částku 1.126.000 Kč, tak, že se
- snižují výdaje z akce „údržba cyklodopravy“ o částku 48.000 Kč,
- navyšují výdaje na akci „zákaznické centrum“ o částku 1.174.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Doplnil informaci o stanovišti ve Frýdlantské ulici.
53. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, navýšení výdajů
v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 Působnosti, ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací
Krajská správa silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní
smlouvě č. OLP/586/2013
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 511/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole
913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 - Působnosti,
ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě
č. OLP/586/2013
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17, kterým se navyšují příjmy v celkové
výši 779.636 Kč, a to
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a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti o částku 13.000 Kč,
b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu o částku 33.605 Kč,
c) vybrané z věcných břemen o částku 277.090 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o částku 26.550 Kč,
e) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů o částku 291.991 Kč,
f) vybrané za náklady řízení o částku 34.100 Kč,
g) vybrané za prodej pozemků o částku 103.300 Kč,
2.

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17, kterým se navyšují výdaje v celkové
výši 779.636 Kč, a to tak, že se
a) snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, u akce
„údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“ ve výši 668.454 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy,
v celkové výši 1.400.000 Kč, a to tak že se
- snižují výdaje u akce „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy
Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2017“ výši 3.400.000 Kč,
- navyšují výdaje u akce „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy
Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2017“ ve výši 4.800.000 Kč,
c)

navyšují výdaje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor, o částku
48.090 Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty,
rozhoduje
o navýšení účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic
Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, z částky
285.000.000 Kč na částku 286.400.000 Kč na akci „Údržba pozemních komunikací
ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. OLP/5426/2016, uzavřené mezi Libereckým krajem a Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na akci „Údržba
pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy
silnic Libereckého kraje, p.o.“ na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kterým dochází
k navýšení dotace z částky 285.000.000 Kč na částku 286.400.000 Kč
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5426/2016 Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,
2.

Termín: 10. 12. 2017
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 31. 12. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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VÝSLEDEK: byl přijat
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Pokračování projednání bodu č. 35 - Projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského
úřadu Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování
Diskuze
Martin Půta
 Požádal Ing. Starčeviče o doplnění věcného obsahu projektu.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Sdělil, že projekt byl vytvořen dle povinnosti ze zákona č. 181/2014 Sb., potažmo
vyhláškou č. 316/2014, kde v § 22, 24 a 25 se jedná o technická opatření pro zabezpečení
kybernetické bezpečnosti na LK. Doplnil, že žádost měla být podána skutečně
do 22. 11. 2017.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Potvrdila, že žádost měla být podána do 22. 11. 2017 a podána byla. V tuto chvíli
se rozhoduje o finančním zabezpečení a spolufinancování projektu.
Martin Půta
 Požádal JUDr. Jiřího Němce, aby prostřednictvím ředitele zajistil, že v důvodové zprávě
k materiálům tohoto typu, včetně tohoto s úpravou po projednání, budou v budoucnu
obsaženy relevantní údaje. Tento materiál neobsahuje všechny relevantní informace.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 512/17/ZK
Projekt „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Kybernetická bezpečnost
Krajského úřadu Libereckého kraje“ do výše 7.195.870 Kč a jeho rozložení v letech
2017 – 2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 10. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu
Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 3.909.510 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2019.
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2024
HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

25

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

54. Náměty a připomínky
Diskuze
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6

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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Martin Půta
 Připomněl akci Strom splněných přání a sdělil, že je ještě možnost pro ty, kteří si ještě
nevybrali dárek, který by podpořili, učinit tak.
 Dále sdělil, že do diskuze je přihlášen pan Kouřil, občan LK.
Tomáš Hudec
 Sdělil, že má připomínky ohledně hotelové školy v Turnově. Nerozumí tomu, že když
dalo výpověď z pracovního poměru 14 lidí, tak ředitelka školy dostala výpověď
pro nadbytečnost. Vnímá to jako nesmysl.
Martin Půta
 Panu Hudcovi doporučil komunikaci s panem Tulpou. Personální záležitosti jednotlivých
škol nepatří do rozhodování zastupitelstva.
Petr Tulpa
 Upřesnil, že v materiálu, který dostali zastupitele na stůl, je popsána odpověď
na zmiňované téma. Nadbytečnost nevycházela z pracovního úvazku, ale z koordinace
centra odborného vzdělávání. Koordinace spadla s rozvojem toho, že se změnila ředitelka,
a tím veškeré náležitosti v rámci statutárního zástupce přebral ředitel.
RNDr. Robert Gamba
 Sdělil, že souhlasil s hejtmanem, tento problém byl projednán ve Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost a vzhledem k tomu, že personální záležitosti příspěvkových
organizací jsou v kompetenci rady kraje, tak výbor požádal radu kraje, aby se problémem
zabývala.
Marek Pieter
 Požádal o zaslání nominací do pracovní skupiny k projektu Inovační centrum Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje, do 29. 11. 2017 do 10.00 hodin na jeho email.
Martin Půta
 Navrhl, aby do pracovní skupiny byl nominován Ing. Hocke.
Diskuze veřejnosti
Miroslav Kroutil, občan LK
 Hovořil o kauze škody v projektu IP I. Požádal zastupitele o věnování se této záležitosti,
o odkrytí „ututlávací“ techniky a porušení zákona o krajích, podle kterých jsou vedoucí
úředníci povinni škody prošetřit a vymáhat je, v tomto případě sami na sobě. Nesmíří
se s tím, že skupina vedoucích pracovníků úřadu se podílela na krocích, kterými
se pokusili odklonit desítky milionů korun určených na zlepšení situace zdravotně
postižených lidí tohoto kraje. Přestože se vedoucím pracovníkům LK dále daří tuto
skutečnost „ututlávat“ a využívat nevšímavosti zastupitelů, platí i pro ně, že lež má krátké
nohy. Sdělil, že zastupitelům bude postupně zasílat dokumenty a doklady o tom, jak
se hospodařilo v projektu IP I. Ujistil přítomné, že se v kauze dobře vyzná,
a to od začátku, kdy se reprezentace domýšlela, že se on sám na neregulérních krocích
bude podílet, tak i v jejím závěru, kdy se domýšleli, že nebude mít sílu vyjadřovat
se i nyní. Finanční úřad čeká s platbou penále do 3. 4. 2018, do té doby bude zasílat
uvedené dokumenty elektronickou poštou a budou se pravidelně setkávat na jednání ZK.
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Bude záležet na zastupitelích, jak se zachovají. Za sebe slíbil, že se nepřidá k většině,
pokud bude páchat zlo a ututlávat skutečnost, že KÚ se podílel na odklánění financí
prostřednictvím svých lidi i ututlávaní škody za vyplacenou náhradu mzdy po prohraném
soudu.
Martin Půta
 Konstatoval, že zastupitelé na minulém jednání obdrželi vyjádření od pana ředitele,
resp. skupiny, která se s tím zabývá. Ve chvíli, kdy Generální finanční ředitelství
rozhodne o odvolání Libereckého kraje, o výši vratky a penále, tak bude jasný rozměr
škody a škodní komise KÚ se tím bude zabývat. Nyní je otázkou, jak velká je škoda a jak
dál postupovat.
Bc. Martina Teplá
 Opravila vyjádření Miroslava Kroutila, že se nejednalo o projekt pro osoby se zdravotním
postižením, ale o projekt sociální prevence, určený osobám ohroženým sociálním
vyloučením, což je jiná skupina.
Petr Tulpa
 Sdělil, že veškeré náležitosti ohledně projektu IP I jsou k dispozici na webu kraje.
To znamená, že žádné informace nejsou „ututlávány“.
JUDr. Jiří Němec
 Konstatoval, že pokud jde o údajnou škodu, která vznikla v důsledku sporu, který byl
veden ohledně ukončení pracovního poměru Ing. Kroutila, tak touto věcí se KÚ zabývá.
Ředitel jmenoval škodní komisi, ta vyslovila své doporučení hlasováním na konci svého
jednání, které bylo obsáhlé, a to takové, že škoda KÚ z tohoto titulu nevznikla, tato část je
uzavřena. Odkázal na slova hejtmana, že se hlídají lhůty, pakliže bude známa skutečná
výše škody, tak se bude muset LK, potažmo KÚ, tímto zabývat, a to prostřednictvím
škodní komise a rozhodnout o škodě, pokud bude rozhodnuto, že to škoda byla.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.

XXX
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==================================================================
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
v 17.11 hodin.
11. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 19. 12. 2017 od 14.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Jitka Volfová

.………………………………
Roman Hejna

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

V Liberci, 6. 12. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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