Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 19. 12. 2017
Přítomno:

38 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Omluveni:

Ing. Petr Beitl, Mgr. Daniel David, Mgr. Jan Farský, Roman Hejna,
Tomáš Hudec, MUDr. Jan Mečl, Ing. Radovan Vích

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Boháč, Ing. Jan Sviták

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky, informace o schválení zápisu z předchozího
jednání
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje v 14.02 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 11. 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 32 zastupitelů a zastupitelstvo
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se omluvili Ing. Petr Beitl, Roman Hejna, MUDr. Jan Mečl,
Ing. Radovan Vích a Mgr. Daniel David. Pan Marek Pieter a Bc. Martina Sejkorová, DiS.,
avizovali pozdní příchod na zasedání.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.
M. Půta sdělil k zápisu z 10. zasedání ZK dne 28. 11. 2017, že ověřovateli zápisu byli
Ing. Jitka Volfová a Roman Hejna. Zeptal se přítomné Ing. Volfové, zda zápis ověřila a zda
k němu má nějaké připomínky. Připomínky nebyly, tímto byl zápis schválen.

2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřil Ing. Vladimír Boháč a za nepřítomného MUDr. Jana Mečla
navrhl Ing. Jana Svitáka.
 Oba s navržením souhlasili.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 513/17/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 11. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
- Ing. Vladimíra Boháče,
- Ing. Jana Svitáka.
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

29

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 6

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a poprosil o zvolení náhradníka za MUDr. Jana Mečla.
Mgr. Pavel Svoboda navrhl Mgr. Romanu Žateckou. Za Ing. Petra Beitla byl panem
Ing. Danem Ramzerem navržen MUDr. Vít Němeček.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 514/17/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
-

Martin Brož (ANO 2011),
Mgr. Romana Žatecká (ČSSD),
Jan Dvořák (KSČM),

-

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

-

Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO).

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

27

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta

2

0

NEHLASOVAL: 8

VÝSLEDEK: byl přijat
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 Představil volební komisi a požádal o zvolení náhradníka za pana Tomáše Hudce.
Mgr. Pavel Svoboda navrhl sebe. Náhradník za Ing. Radovana Vícha byla navržena
Bc. Martina Sejkorová, DiS.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o upraveném návrhu usnesení
USNESENÍ č. 515/17/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
- Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
- Ing. Eva Burešová (SLK)
-

Michal Kříž (ANO 2011)
Mgr. Pavel Svoboda (ČSSD)

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)

-

Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta
Sdělil, že na stůl zastupitelé před jednáním obdrželi materiály
 Dopis adresovaný hejtmanovi LK, členům RK – od zaměstnanců Obchodní akademie,
Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově,
 Dopis hejtmanovi a řediteli KÚ od JUDr., PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., z MV ČR –
blahopřání k ocenění,
 Bod č. 51 - Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti (projednáno v RK dne 5. 12. 2017),
 Bod č. 52 – Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou –
Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace a rozšíření
specifikace projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR v Liberci a Jablonci
n. Nisou,
 Bod č. 53 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu ukončení realizace
projektu,
 Bod č. 54 - Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj,
 Bod č. 55 - Revokace části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK,
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Bod č. 56 - Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost
o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních
služeb v roce 2018 – Mimořádné dotační řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu,
 body byly doplněny na základě jednání RK dnes 19. 12. 2017.

Mgr. René Havlík, ředitel KÚ LK
 Jménem úřadu sdělil, že Krajský úřad Libereckého kraje obhájil ocenění Excelentní
organizace. Jedná se ocenění v prestižní Národní ceně kvality ČR 2017. Dále úřad získal
mezinárodní bruselské ocenění.
Ing. Milan Kouřil, předseda klubu ANO 2011 ZLK
 Za klub ANO 2011 požádal o oddělené hlasování o zařazení bodů předložených na stůl do
programu jednání, a to jednotlivě.
5. Návrh programu
M. Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 8. 12. 2017 informováni e-mailem
o tom, že na extranetu LK je umístěn návrh programu a materiály pro 11. zasedání ZK
dne 19. 12. 2017.
Dne 15. 12. 2017 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech
- bod č. 12 - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy
pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ – doplněn
na základě projednání v mRK dne 11. 12. 2017,
- písemná informace - 49 h) – Informace o směrnici eIDAS,
- bod č. 28 - proběhla změna názvu bodu na základě jednání RK dne 5. 12. 2017,
- bod č. 42 - Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ –
závazek spolufinancování - doplněn na základě projednání v pracovní skupině
v pondělí 11. 12. 2017.
Hlasování o zařazení bodů č. 51, 52, 53, 54, 55 a 56 do programu jednání
HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

30

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

32

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o celém programu jednání
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu
z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 28. 11. 2017

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

7.

Zpráva o činnosti rady
od 14. do 28. listopadu 2017

8.

Smlouva
o
spolupráci
mezi
vojvodstvím a Libereckým krajem

kraje

období

Martin Půta

Lubušským

Martin Půta

9.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1199/2017 s obcí Jestřabí v Krkonoších –
změna termínu ukončení realizace projektu

Martin Půta

10.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1248/2017 s obcí Příkrý – změna termínu
ukončení realizace projektu

Martin Půta

11.

Směrnice
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva
Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy,
platu nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy
a člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena
komise rady

Ing. Jitka Volfová

12.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické
dopravy pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka
– Zámecký most – Srní Potok“

Marek Pieter

13.

Ing. Jitka Volfová

1)
2)

Majetkoprávní operace – koupě
pozemku v k.ú. Sněhov
pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy

3)
4)

pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí
pozemku v k.ú. Rochlice u Liberce
5
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14.

Majetkoprávní operace – koupě

Ing. Jitka Volfová

1)
2)

pozemků v k.ú. Tanvald
pozemku v k.ú. Studenec u Horek

3)

pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou

a)

Majetkoprávní operace
revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 3)

b)

prodej pozemku v k.ú. Lindava

15.

16.

Majetkoprávní operace
pozemku v k.ú. Polevsko

17.

Majetkoprávní operace – koupě
a)
b)

–

bezúplatné

Ing. Jitka Volfová

nabytí

Ing. Jitka Volfová
Ing. Jitka Volfová

pozemků v k.ú. Velký Grunov
pozemku v k.ú. Zásada

18.

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

Mgr. Pavel Svoboda

19.

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok
2018 – Základní síť sociálních služeb Libereckého
kraje na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel Svoboda

20.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona - Vyhlášení dotačního řízení, na podporu
sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018,
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje –
2. část a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu sociálních služeb na rok 2018

Mgr. Pavel Svoboda

21.

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

Mgr. Pavel Svoboda

22.

Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných
a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora
preventivních a léčebných projektů v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví

MUDr. Přemysl Sobotka

23.

Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
– novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád tzv. systémová podjatost

Martin Půta

24.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1860/2017
o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch – změna
charakteru, resp. užití poskytnuté dotace

Ing. Květa Vinklátová
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25.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/17 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

26.

Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory kultura,
památková péče a cestovní ruch na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

27.

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Květa Vinklátová

28.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/17 zapojení příjmů do rozpočtu 2017, odbor životního
prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených
úroků z prodlení a nákladů řízení ze škody
způsobené společností PURUM s.r.o., do kapitoly
932 08 – Fond ochrany vod; zapojení finančního
daru od společnosti QUAIL s.r.o., do kapitoly
926 08 – Dotační fond

Jiří Löffelmann

29.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 úprava kapitoly 926 08 - Dotační fond, odbor
životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů

Jiří Löffelmann

30.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství Obci
Jesenný na „Projekt analýza rizik Jesenný
– nádraží“

Jiří Löffelmann

31.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství, vyhlášení
programů 8.1 Podpora ekologické výchovy
a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti
životního prostředí a zemědělství

Jiří Löffelmann

32.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu
Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Poskytnutí dotace Regionální radě regionu
soudržnosti Severovýchod a smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Ing. Radka Loučková
Kotasová
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34.

Projekt
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad
Nisou – navýšení závazku předfinancování
a spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

35.

Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/278,
okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

36.

Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu
činností mateřských center v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje
- oblast podpory
regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková
Kotasová

37.

Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní
Agendy 21 v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Ing. Radka Loučková
Kotasová

38.

Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních
komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“
příjemce obec Zlatá Olešnice

Jiří Löffelmann

39.

Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště v České Lípě,
objekt B (dílny) v ulici 28. října“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

40.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ –
závazek spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

41.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje obci Nový Oldřichov

Jiří Löffelmann

42.

Projekt „Inovační centrum –
inkubátor Libereckého kraje“
spolufinancování

Ing. Radka Loučková
Kotasová

43.

Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové
kázně – Dětský diagnostický ústav, středisko
výchovné péče a základní škola Liberec

Petr Tulpa

44.

Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald,
Údolí Kameníce 238, příspěvková organizace

Petr Tulpa

45.

Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál
„Hraběnka“ – dodatek číslo 2 ke smlouvě
o poskytnutí ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2927/2015

Petr Tulpa
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46.

Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje Sportovnímu klubu
Polevsko z.s. a Klubu českých turistů odbor Semily
na projekty v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

47.

Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě
splatnosti v majetku vybraných příspěvkových
organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu

Petr Tulpa

48.

Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové
přípravy pro Město Semily na projekt „Z údolí
Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“

Marek Pieter

49.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 11. 2017
do 5. 12. 2017

b)

Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů
vybraným lůžkovým zdravotnickým zařízením
v LK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad
2017

MUDr. Přemysl Sobotka

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje
– průběžný monitoring 2016
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o
Petice - P/2/2017

Ing. Radka Loučková
Kotasová
Ing. Radka Loučková
Kotasová
Martin Půta

Přehled
veřejných
zakázek
projednaných
na
19.
a
20.
zasedání
rady
kraje
a na 28. mimořádném zasedání rady kraje
Písemná stručná informace o nařízení EU eIDAS
v
souvislosti
se
schváleným
projektem
Kybernetická
bezpečnost
Krajského
úřadu
Libereckého kraje.

Marek Pieter

c)
d)
e)
f)
g)

h)

50.

Náměty a připomínky

51.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
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Mgr. René Havlík

Petr Tulpa
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52.

Dodatek
č.
2
k
Darovací
smlouvě
č. OLP/2877/2016 s Českou republikou – Krajským
ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna
termínu realizace a rozšíření specifikace projektu –
úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR
v Liberci a Jablonci n. Nisou

Martin Půta

53.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu
ukončení realizace projektu

Martin Půta

54.

Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy
venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Jiří Löffelmann

55.

Revokace části usnesení Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 363/17/ZK

Martin Půta

56.

Financování sociálních služeb dle zvláštního
zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu
sociálních služeb v roce 2018 – Mimořádné dotační
řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu

Mgr. Pavel Svoboda

HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor projednal předložená usnesení RK, mRK, ZK
a jednotlivých výborů, vzal je na vědomí a neshledal žádné závady.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 516/17/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. 335/17/ZK ad 3) z 30. 11. na 31. 12. 2017, 389/17/ZK
ad 2) z 30. 11. na 31. 12. 2017, 450/17/ZK z 30. 11. 2017 na 31. 12. 2017
a vypouští
10
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ze sledování splněná usnesení č. 272/16/ZK, 268/17/ZK, 334/17/ZK, 336/17/ZK, 351/17/ZK,
352/17/ZK, 358/17/ZK, 388/17/ZK, 418/17/ZK, 419/17/ZK, 426/17/ZK, 428/17/ZK,
429/17/ZK, 430/17/ZK, 434/17/ZK, 435/17/ZK, 436/17/ZK, 438/17/ZK, 443/17/ZK,
446/17/ZK, 447/17/ZK, 448/17/ZK, 449/17/ZK, 451/17/ZK, 452/17/ZK, 453/17/ZK,
454/17/ZK, 456/17/ZK, 457/17/ZK, 458/17/ZK, 459/17/ZK, 460/17/ZK, 461/17/ZK,
472/17/ZK, 507/17/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. do 28. listopadu 2017
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Michal Kříž
 Upozornil na problémy zastupitelů s přihlášením na extranet, kde jsou dostupné materiály
na zasedání, trvající od 16. 12. 2017 do této chvíle. Požádal o nápravu.
Martin Půta
 Poděkoval za upozornění a požádal Ing. Pavla Tvrzníka, vedoucího odboru informatiky,
o prověření situace a zajištění nápravy.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 517/17/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. do 28. listopadu 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 14. do 28. listopadu 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

8. Smlouva o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím a Libereckým krajem
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 518/17/ZK
11
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Smlouva o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím a Libereckým krajem
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím (Polská republika) a Libereckým krajem
č. OLP/3987/2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit podpis Smlouvy o spolupráci mezi Lubušským
vojvodstvím (Polská republika) a Libereckým krajem.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

34

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Oznámil, že svým písemným vyjádřením, které bylo na KÚ LK doručeno dne 4. 12. 2017,
rezignovala paní Emílie Patočková na mandát přísedící Krajského soudu v Hradci
Králové. Podle § 98 odst. 2, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, funkce
přísedícího zanikne dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení přísedícího
o vzdání se funkce, doručeno zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo, což se děje
dnešního dne.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1199/2017 s obcí Jestřabí v Krkonoších – změna termínu ukončení
realizace projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 519/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1199/2017 s obcí Jestřabí v Krkonoších – změna termínu ukončení
realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Jestřabí v Krkonoších 42,
51401 Jestřabí v Krkonoších, IČO 00275794, o prodloužení termínu realizace projektu
„Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice“, 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

12
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1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Stavební úprava garážových vjezdů
a výměna vrat hasičské zbrojnice“ z 31. 12. 2017 na 30. 9. 2018, a termín
pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 19. 11. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1199/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi obcí Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Jestřabí
v Krkonoších 42, 51401 Jestřabí v Krkonoších, IČO 00275794, 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/1199/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1248/2017 s obcí Příkrý – změna termínu ukončení realizace projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 520/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1248/2017 s obcí Příkrý – změna termínu ukončení realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Příkrý, se sídlem Příkrý 70, 513 01 Příkrý, IČO 00276022,
o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba garáže pro výjezdní vozidlo s přívěsem“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Výstavba garáže pro výjezdní vozidlo s
přívěsem“ z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018, a termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování z 19. 2. 2018 na 19. 8. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1248/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi obcí Příkrý, se sídlem Příkrý 70, 513 01 Příkrý,
13
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IČO 00276022, 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/1248/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 33
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 1

11. Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy
a člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 521/17/ZK
Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena
výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
a) s účinností od 1. 1. 2018 při splnění podmínek stanovených směrnicí zastupitelstva
č. 1/2017 výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Libereckého kraje
za výkon funkce
1. neuvolněného člena zastupitelstva 4.400 Kč,
2. neuvolněného člena zastupitelstva, který je předsedou výboru zastupitelstva, nebo
předsedou komise rady 7.665 Kč,
3. neuvolněného člena zastupitelstva, který je členem výboru zastupitelstva, nebo členem
komise rady 6.570 Kč,
b) s účinností od 1. 1. 2018 při splnění podmínek stanovených směrnicí zastupitelstva
č. 1/2017 neuvolněným členům Zastupitelstva Libereckého kraje v případě souběhu
funkcí další měsíční odměnu
1. předsedovi výboru zastupitelstva 4.840 Kč,
2. předsedovi komise rady 4.840 Kč,
3. členovi výboru zastupitelstva 2.420 Kč,
4. členovi komise rady 2.420 Kč,
c) s účinností od 1. 1. 2018 výši odměny předsedovi a členům Komise architektů
14
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a urbanistů Rady Libereckého kraje sazbou ve výši 700 Kč za hodinu,
d) náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatně výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 200 Kč za hodinu s tím,
že vyplacená částka náhrady výdělku v souhrnu za kalendářní měsíc může činit
maximálně 1.600 Kč,
rozhoduje
s účinností od 1. 1. 2018 při splnění podmínek stanovených směrnicí zastupitelstva č. 1/2017
o měsíčních peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členem zastupitelstva,
a zastávají tyto funkce
1. člen výboru zastupitelstva 2.420 Kč,
2. předseda komise rady 4.840 Kč,
3 . člen komise rady 2.420 Kč,
schvaluje
Směrnici Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2017 k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru
zastupitelstva, předsedy a člena komise rady
a ukládá
Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat schválenou Směrnici Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 1/2017.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 16

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Město Mimoň
na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“
Předkladatel: Marek Pieter
 M. Půta představil za nepřítomného předkladatele předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 522/17/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Město Mimoň
na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost Města Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746, ze dne 1. 12. 2017
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní
Potok“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“,
ze dne 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a o změně termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019, z důvodu problematických
majetkoprávních vztahů v rámci stavby cyklostezky – Zámecký most – Srní Potok,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2649/2016, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“, z 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a
termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 20. 12. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2649/2016.
Termín: 30. 12. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Sněhov
2)
pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
3)
pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí
4)
pozemku v k.ú. Rochlice u Liberce
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 523/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Sněhov
2)
pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
3)
pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí
4)
pozemku v k.ú. Rochlice u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi části p.p.č. 1064/13 o výměře 65 m2, nově označená jako p.p.č. 1064/21,
16
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ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 412-264/2015
ze dne 19. 1. 2016, v katastrálním území Sněhov, obci Malá Skála, evidované na
listu vlastnictví č. 704 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, od manželů
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 5.200 Kč (slovy: pět tisíc dvě stě korun českých), pozemek zastavěný
v rámci akce „Silnice III/28721 Malá Skála – Sněhov“, cena nebude refundována,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
2.

3.

4.

a)

koupi
- p.p.č. 747/5 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Andělská
Hora u Chrastavy, obci Chrastava, evidovaným na listu vlastnictví
č. 8 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých). Jedná se o majetkoprávní vypořádání
v rámci akce "Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava),
II., IV., V. etapa", částka nebude refundována,

b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
a) koupi
- p.p.č. 1371/10 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 1411/4 o výměře 61 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí,
evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, od města Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí
Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 3.450 Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta padesát korun českých), jedná
se o pozemky zastavěné stavbou "Rekonstrukce silnice III/27015 Jablonné
v Podještědí", cena nebude refundována,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
a) koupi
- p.p.č. 468/17 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Rochlice
u Liberce, obci Liberec, evidovaným na listu vlastnictví č. 4919 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od obchodní korporace
Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), se sídlem České mládeže
594/33, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 47309440, za vzájemně
dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 4.200 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě korun
českých), jedná se o majetkové vypořádání pozemku po stavbě - okružní křižovatka
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České mládeže, sinice č. III/2784, investiční akce - nebude refundováno,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

34

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

14. Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Tanvald
2)
pozemku v k.ú. Studenec u Horek
3)
pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 524/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemků v k.ú. Tanvald
2)
pozemku v k.ú. Studenec u Horek
3)
pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p.p.č. 311/12 o výměře 13 m2, p.p.č. 352/19 o výměře 30 m2, p.p.č. 352/20
o výměře 6 m2, p.p.č. 361/10 o výměře 202 m2, p.p.č. 370/12 o výměře 56 m2,
p.p.č. 371/3 o výměře 73 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k.ú. Tanvald, obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od města Tanvald, se sídlem
náměstí Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČO 00262587, za vzájemně dohodnutou
celkovou kupní cenu ve výši 19.000 Kč (slovy: devatenáct tisíc korun českých),
refundace nebude uplatněna,

2.

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant,
a) p.p.č. 1355/25 o výměře 63 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice ev. č. II/293,
18
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nacházejících se v k.ú. Studenec u Horek, obci Studenec, evidovaných na listu
vlastnictví č. 166 u Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.150 Kč (slovy: tři tisíce sto
padesát korun českých), refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
3.

a)

koupi části p.p.č. 1072 o výměře 2 m2, nově označené jako p.p.č. 1072/2, travnatý
porost, vymezenou geometrickým plánem č. 235-211/2016 ze dne 16. 11. 2016,
v katastrálním území Jindřichov nad Nisou, obci Lučany nad Nisou, evidované na
listu vlastnictví č. 326 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 100 Kč (slovy: sto
korun českých), refundace nebude uplatněna,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. Majetkoprávní operace
a)
revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 3)
b)
prodej pozemku v k.ú. Lindava
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
Ing. Miloš Tita, předseda klubu KSČM ZLK
 Sdělil, že ze zápisu z jednání předsedů klubů dne 14. 12. 2017 bylo zřejmé,
že se diskutovalo k tomuto bodu a bylo navrženo buď jeho stažení, a nebo vysvětlení
obsažené změny v ceně. Požádal o doplnění.
Martin Půta
 Požádal Ing. Volfovou o vysvětlení snížení ceny a sdělil, že informace o návrhu stažení
bodu byla sdělena, ale byl sám informován o prodeji sousedních pozemků z majetku státu
za podstatně nižší cenu.
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Ing. Jitka Volfová
 Uvedla, že byl poskytnut znalecký posudek z roku 2015 na sousední pozemky,
které kopírují uvedený pozemek. Cena uvedená v posudku byla podstatně nižší,
než za tyto pozemky. Pozemky jsou totožné. Znalecký posudek i mapy jsou připraveny
k nahlédnutí.
Ing Dan Ramzer
 Sdělil, že na jednání předsedů klubů dne 14. 12. 2017 tento podnět sdělil, a věc mu byla
vysvětlena.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 525/17/ZK
Majetkoprávní operace
a)
revokace usnesení č. 192/17/ZK v bodě 3)
b)
prodej pozemku v k.ú. Lindava
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 192/17/ZK v bodě 3),
schvaluje
prodej části p.p.č. 2266/1 o výměře 218 m2, nově označené jako p.p.č. 2266/5, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 553-26/2016
ze dne 29. 3. 2016, nacházející se v k.ú. Lindava, obec Cvikov, a evidované na listu
vlastnictví č. 303 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za kupní cenu ve výši 21.800 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc osm set korun českých),
za účelem dokončení oplocení
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

16. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Polevsko
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 526/17/ZK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Polevsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
20
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a)

bezúplatné nabytí p.p.č. 422/7 o výměře 27 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Polevsko, obci Polevsko, evidované na listu vlastnictví č. 60000
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, 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 3.660 Kč (slovy: tři tisíce šest
set šedesát korun českých), pozemek trvale dotčen stavbou „Rekonstrukce silnice
III. třídy v Polevsku a Prysku, silnice III/26318 od I//13 – Polevsko“,
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 Česká Lípa,
c)

předložený návrh smlouvy číslo OLP/1765/2017 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.: 21

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k.ú. Velký Grunov
b)
pozemku v k.ú. Zásada
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 527/17/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k.ú. Velký Grunov
b)
pozemku v k.ú. Zásada
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi p.p.č. 1118/3 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p.p.č. 1118/23 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1216/4
o výměře 97 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1284 o výměře 148
m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících se v k.ú. Velký
Grunov, obci Brniště, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, od obce Brniště, se sídlem Brniště č.p. 102, 471 29 Brniště,
IČO 00260401, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 10.360 Kč
(slovy deset tisíc tři sta šedesát korun českých), jedná se o výkup pozemku
pod stavbou silnice ev.č. III/2708 a III/26834 za státem refundovanou cenu,
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2.

b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
a) koupi p.p.č. 1613/6 o výměře 102 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k.ú. Zásada, obci Zásada, evidované na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od městyse Zásada,
se sídlem Zásada č.p. 188, 468 25 Zásada, IČO 00262617, za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 5.100 Kč (slovy pět tisíc sto korun českých), jedná se o výkup
pozemku pod silnicí ev.č. III/28743 za státem refundovanou cenu,

b) svěření takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

18. Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 19 – 21 a 32 projednal, schválil a doporučil
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 528/17/ZK
Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních
22
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zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 05. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 529/17/ZK
Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 – Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 - Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 – 2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zaslat
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2018 - Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 – 2020 na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 05. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného
z rozpočtu Libereckého kraje – 2. část a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb
na rok 2018
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Martin Půta
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Poděkoval Výboru sociálních věcí za iniciaci posílení správy směrem k neziskovým
organizacím.

Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Za finanční výbor sdělil, že členové dospěli k závěru, že by se měla vypustit část z textu
poslední věty článku - předkládání žádosti - porušit rozpočtovou kázeň LK. Jde o to, že je
snaha Libereckého kraje ve vyhlášení a v pravidlech trestat ty, kteří se v minulosti
provinili v dotačním titulu tím, že se nebudou moci přihlásit o další dotační titul. Týká
se to např. Foreigners v bodu č. 21 – ve své podstatě tomu výbor rozumí, ale trestají se 2x.
To se členům výboru nelíbilo. Jeden trest je, že dostanou nařízený odvod a penále, druhý
trest je, že jsou časově neomezeně zamezeni v přístupu k dotacím LK. Mělo by se trestat
jednou, a pokud dvakrát, tak s uvedením, na jak dlouho jsou vyřazeni z možnosti žádat
o dotace. Takto jsou vyřazeni napořád.
Ing. Dan Ramzer
 Nesouhlasil se stanoviskem Výboru finančního. V pravidlech by tyto sankce měly zůstat.
Navrhl, aby se používalo dvouleté omezení pro podání žádosti pro provinilce.
Mgr. Pavel Svoboda
 Nesouhlasil s vyjádřením, že se jedná o dvojí trestání. Návrh 24 měsíců je ochoten
akceptovat, je to rozumný návrh.
Ing. Tomáš Hocke
 Souhlasil s návrhem Ing. Ramzera o zanesení 24 měsíců.
Martin Půta
 Sdělil, že předkladatel si návrh osvojil a materiál bude upraven po projednání.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 530/17/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu
Libereckého kraje – 2. část a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje –
2. část, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 10.000.000 Kč,
2) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého
kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
zveřejnění Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji
na rok 2018 z rozpočtu Libereckého kraje – 2. část a Pravidel pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok
2018, na úřední desce Libereckého kraje.
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Termín: 02. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 531/17/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků
z kapitoly 917 05 – transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO 28558073, se sídlem
Moskevská 27/14, Liberec IV- Perštýn, 460 01 Liberec, ve výši 458.490 Kč, tj. 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice č. OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové
kázně.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

30

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

22. Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních
a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 532/17/ZK
Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních
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a léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví, a to
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace,
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 600.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví, a to
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
Termín: 01. 01. 2018
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů.
Termín: 01. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

23. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje – novela zákona č. 500/2004
Sb., správní řád - tzv. systémová podjatost
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Konstatoval, že navrhovaná změna je zásadní, ale materiál nemá odůvodnění. Není zde
přiložena případová studie, která by zdůvodnila adekvátnost navrhovaného řešení a není
zde ani kvantifikováno, jak častý tento problém je. Materiál je postaven na dohadech
a na tom, že úředníci si nedokázali poradit při povolovaní staveb. Vznesl dotaz,
zda existuje nějaké podložení, které by suplovalo hodnocení dopadu regulace,
které by ke každé takové zákonodárné změně mělo být připraveno anebo, zda je
toto v rovině dohadů. Pokud by to mělo být jen tímto způsobem, tak to znevažuje institut
zákonodárné iniciativy krajů. Překvapilo ho, že se věc neprojednávala se zástupci
neziskového sektoru, kteří se dodržování správního řádu často věnují. Změna je spíše
problémem pro občany, kteří mohou mít se záměrem důvodný problém. Systémová
podjatost, jak je dnes upravena, se nejeví nejednoznačná. Existuje metodika MV z 5/2017,
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která tuto problematiku mapuje, je zde obsaženo rozhodování nejvyššího správního soudu
a v zásadě dává návod úředníkům, jak postupovat. Odmítl tvrzení, kterým je toto opatření
zdůvodněno v důvodové zprávě. Je zde uvedeno, že to může některé stavby protahovat.
Není to pravda, podání této námitky – to se může uplatnit v rámci stavebního řízení
v pevně stanovených lhůtách, musí byt vypořádáno v rámci tohoto stavebního řízení
a odkladný účinek může nastat, jen pokud to uzná soud.
Toto je velkým zásahem do občanských práv občanů a mělo by to být lépe odůvodněno.
Vznesl dotaz, zda kraj disponuje takovým zdůvodněním.

JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru
 Sdělil, že zákonodárnou iniciativu nepředkládá Liberecký kraj, jde pouze o informaci
o tom, že dne 12. 12. 2017 tuto věc Pardubický kraj projednal a schválil jako svou
zákonodárnou iniciativu. V současné době směřuje do Poslanecké sněmovny parlamentu
ČR. V asociaci krajů ČR bylo dohodnuto, že všechny ostatní kraje by se měly vyjádřit,
pakliže bude politická vůle, svou podporu tohoto návrhu. Osobně vidí problém
v systémové podjatosti v tom, že je předem dána velká míra nejistoty, jak bude situace
vykládána. Systémová podjatost se uplatňuje i v rámci první a druhé instance, ale pakliže
není akceptována, tak o ní rozhodne soud. A zde je velká časová prodleva i třeba několik
let. Soud to posuzuje dle právní věty – soud skutečně zjišťuje pouhé podezření o tom,
že zaměstnanecký poměr konkrétní oprávněné osoby může způsobit to, že úřední osoba je
nějakým způsobem ovlivněna jinak, než zákonností. Pravda je, že pakliže existuje spojený
model veřejné správy, tak není možné, aby se toto akceptovalo. Úředníci krajů a obcí mají
svůj zákon a mají své povinnosti stanovené zákonem, a pakliže by úředník jednal
na pokyn politického představitele, poté se jedná o porušení zákona. Nelze
je pak obviňovat, že takto postupují. LK se s tímto problémem ještě nepotýkal, některé
jiné kraje ano. LK by měl vyslovit, pokud bude vůle, podporu toho, co bylo schváleno
v Pardubickém kraji. Bez úpravy správního řádu bude LK v nejistotě, jak který nadřízený
správní orgán a v konečné fázi soud, danou situaci posoudí.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Uvedl, že tato problematika je složitá, ale z těch případů, o kterých se vede diskuze,
vyplývá, že zde někdy může vzniknout potenciálně problém v několika ojedinělých
případech. Není seznámen se situací v Pardubickém kraji, zná jen situaci ve Zlínském
kraji. Je důležité říct, zda zákonodárnou iniciativu dělat připraveně nebo jako „hurá“ akci.
Není jasné, jaké nástroje zůstanou v konkrétních situacích, které jsou chápany jako
problematické, bez tohoto posouzení by se věc neměla schvalovat. Obce a kraje mají
možnost, jak se systémové podjatosti preventivním způsobem vymanit. Mohou předat
rozhodování jiné obci nebo kraji. Takové opatření tu je. Bez seriózního zhodnocení
by se neměl LK pouštět do úpravy zákona.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 533/17/ZK
Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje – novela zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád - tzv. systémová podjatost
Zastupitelstvo kraje po projednání
vyslovuje
podporu zákonodárné iniciativě Pardubického kraje – novela zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, která řeší dlouhodobě existující problém tzv. systémové podjatosti.
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HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

29

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna charakteru, resp. užití poskytnuté
dotace
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předložený materiál
Diskuze
Hana Maierová, předsedkyně Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 24 – 27 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 534/17/ZK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch – změna charakteru, resp. užití poskytnuté
dotace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Sloup v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup
v Čechách, IČ 00525677, o změnu charakteru, resp. užití poskytnuté dotace projektu „Oprava
střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“, na jehož realizaci byla
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
o změně charakteru, resp. užití poskytnuté dotace projektu „Oprava střešního pláště Kaple
sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ z tohoto „investiční účelová dotace“ na tento
nový „neinvestiční účelová dotace“,
schvaluje
dodatek č. 2 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 charakteru, resp. užití poskytnuté dotace
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: 29. 12. 2017
2) Ing. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválený dodatek č. 2
ke smlouvě č. OLP/1860/2017, k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje,
řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Termín: 19. 01. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/17 - 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
 Představila předložený materiál
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 535/17/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/17 - 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
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 364/17, 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 8.000 Kč a současně se navyšuje, zavádí nový
specifický ukazatel v kapitole 926 07 - Dotační fond, program 7.5 Poznáváme kulturu
v celkové výši 8.000 Kč,
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 8.000 Kč příjemci Základní škola
a Mateřská škola, Světlá pod Ještědem, příspěvková organizace na projekt Designové Vánoce
- vánoční tvůrčí dílny v Oblastní galerii v Liberci a Stezka kamene v Muzeu Českého ráje
v Turnově,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/4063/2017, uzavíranou mezi Základní školou
a Mateřskou školou, Světlá pod Ještědem, příspěvkovou organizací a Libereckým krajem
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, informovat příjemce dotace o usnesení zastupitelstva,
Termín: 09. 02. 2018
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2017,
Termín: 09. 02. 2018
3) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/4063/2017 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
mezi Základní školou a Mateřskou školou, Světlá pod Ještědem, příspěvkovou organizací
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a Libereckým krajem k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené
řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 83/2017.
Termín: 31. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory
kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2018
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předložený materiál
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 536/17/ZK
Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory
kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2018 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.1 Kulturní aktivity
v Libereckém kraji s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč,
2) podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2018 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 11.600.000 Kč,
3) podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2018 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory
č. 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.3 Stavebně historický průzkum
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
ve výši 300.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.1, 7.2 a 7.3
k předkládání žádostí o dotace na rok 2018.
Termín: 22. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

30

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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27. Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila předložený materiál
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 537/17/ZK
Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2018 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 7.6
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.428.205 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje č. 7.6 k předkládání
žádostí o dotace na rok 2018.
Termín: 04. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/17 - zapojení příjmů do rozpočtu
2017, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených úroků
z prodlení a nákladů řízení ze škody způsobené společností PURUM s.r.o.,
do kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod; zapojení finančního daru od společnosti
QUAIL s.r.o., do kapitoly 926 08 – Dotační fond
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 28 – 31, 38, 41 a 54 projednal a doporučil
zastupitelstvu schválit.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 538/17/ZK

31
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/17 - zapojení příjmů do rozpočtu 2017,
odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených úroků z prodlení
a nákladů řízení ze škody způsobené společností PURUM s.r.o., do kapitoly 932 08 –
Fond ochrany vod; zapojení finančního daru od společnosti QUAIL s.r.o., do kapitoly
926 08 – Dotační fond
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/17, kterým se
1. upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2017 zapojením plateb na úhradu úroků z prodlení
a nákladů řízení ze škody - sanace ekologické katastrofy způsobené společností PURUM
s.r.o.,
a) navyšují se nedaňové příjmy kraje 2017 - sankční platby přijaté od jiných subjektů,
odbor životního prostředí a zemědělství, o částku 295.010,20 Kč,

2.

b) navyšují se výdaje kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství, rezerva Programu vodohospodářských akcí, o částku 295.010,20 Kč,
upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2017 zapojením finančního daru od společnosti
QUAIL s.r.o.,
a) navyšují se nedaňové příjmy kraje 2017 – přijaté neinvestiční dary, odbor životního
prostředí a zemědělství, o částku 300.000 Kč,

b) navyšují se výdaje kapitoly 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí
a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů, o částku 300.000 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. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační
fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Eva Burešová
 Ohlásila možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
32
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USNESENÍ č. 539/17/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační fond,
odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru
a využití bioodpadů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 354/17, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
ve výši 1.475.686 Kč,
b) navyšují a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů ve výši 1.475.686 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
c)

snižují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny ve výši 308.000 Kč,

d) navyšují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.3 Podpora včelařství
ve výši 308.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití
a podpora sběru a využití bioodpadů v úhrnném objemu 1.475.686 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 4. 2017 - 30. 9. 2018 do výše

Č.

Název
IČ /
žadatele sídlo žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

00275603
Obec
1.
Bělá

Kontejnerová stání
kontejnerové stání
se zastřešením v obci se zastřešením - ks
Bělá 142, 514
Bělá
-3
01 Jilemnice

Dotace do výše
v Kč / podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů v %
98 899
30,00

00275662
Obec
2. Čistá u
Horek

Kompostéry pro
Čistá u Horek
Čistou
152, 512 35
Čistá u Horek

33

domácí kompostér ks - 30

51 000
68,00
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00260444
3.

Město
Doksy

náměstí
Republiky
193, 472 01
Doksy

00262871
Město
4. Chrastav náměstí 1.
a
máje 1, 463
31 Chrastava

Vybudování
zpevněných ploch
pod
kontejnery/nádoby
na využitelné složky
komunálního odpadu
nebo výrobky k
opětovnému použití

zpevněné plochy
pod
kontejnery/nádoby
na využitelné
složky
komunálního
odpadu nebo
výrobky k
opětovnému použití
- ks - 5

Úprava
zpevnění plochy
kontejnerových stání
kontejnerového
pro tříděný odpad v
stání - ks - 8
Chrastavě

77 013
50,00

82 645
50,00

00275808
Město
Masarykovo
Jilemnice náměstí 82,
514 01
Jilemnice
00275816
Obec
6. Kacanov Kacanovy 51,
y
511 01
Turnov
00580813
5.

Obec
7.
Klokočí

Klokočí 65,
511 01
Turnov
00262978

Statutární
nám. Dr. E.
8. město
Beneše 1/1,
Liberec
460 59
Liberec 1

Údržba a doplnění
sítě sběrných nádob
na tříděný odpad

úprava
kontejnerových
stání - ks - 7

kontejnerové stání Stání pro kontejnery
ks - 3; realizace
na tříděný odpad zpevněné plochy Kacanovy
m2 - 128

Kompostéry pro
Klokočí

kompostéry - ks 48

Kontejnerová stání
Starý Harcov

zpevnění stanovišť
pro kontejnery - ks
- 4; zpevnění
stanovišť pro
kontejnery - m2 49,5

I v Loučkách
třídíme!

kompostéry - ks 45

120 000
52,34

120 000
46,45

120 000
69,44

95 129
68,00

00580830
9.

Obec
Loučky

Loučky 34,
511 01
Turnov

34

81 000
50,00
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00260738
10 Obec
Mařenice 26,
. Mařenice
471 56
Mařenice

Vybudování nových
dvou stání na
bioodpad a tříděný
odpad

stání na bioodpad a
tříděný odpad - ks 2

120 000

Pořízení domácích
kompostérů

kompostér 1000 l ks - 20; kompostér
2000 l - ks - 15

120 000

Zpevněná plocha a
kontejnerové stání
pro kontejnery

zpevněná plocha m2 - 52;
kontejnerové stání ks - 4

21,01

00260746
11 Město
. Mimoň

Mírová 120,
471 24
Mimoň
00275930

12 Obec
. Mříčná

Mříčná 211,
512 04 Mříčná

00672912
Obec
13 Pertoltice Pertoltice pod
. pod
Ralskem 165,
Ralskem 471 24
Mimoň
00276057
Město
14 Rokytnic
. e nad
Jizerou

Město
15
Železný
.
Brod

Horní
Rokytnice
197,
512 44
Rokytnice nad
Jizerou
00262633

61,22

100 000
48,17

Zpevnění ploch pro
kontejnery na
využitelné složky
zpevnění ploch - ks
komunálního odpadu - 4
v Pertolticích pod
Ralskem
Rozšíření sběrných
míst pro využitelné
složky KO v
Rokytnici nad
Jizerou

50 000
48,36

zpevněná plocha
pro kontejnery
včetně zastřešení ks - 1

120 000
49,85

120 000

nám. 3. května Kontejnerová stání v kontejnerové stání 1
Železném Brodě 1.
ks - 3
468 22
Železný Brod

25,20

2) o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů,
které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení
než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání
alokace výzvy
č.

Název
žadatele

IČ / sídlo žadatele

Název / účel
projektu
35

Závazné
výstupy
projektu

Dotace
do výše
v Kč
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1 Obec
. Bozkov

00275611
Bozkov 270
512 13 Bozkov
00262722

2 Město
. Český Dub

náměstí Bedřicha
Smetany 1, 463 43
Český Dub
46744959

3 Obec
. Jeřmanice

Pastevní 274,
Jeřmanice,
463 12 Liberec 25

Kontejnerová
stání Bozkov

kontejnerové
stání - ks - 2

0

Přístřešky na
odpadové
nádoby městský
mobiliář

Přístřešek na
odpadové
nádoby - ks - 11;
vybudování
zpevněné plochy
-1

0

kontejnerové
Kontejnerová
stání
stání Jeřmanice (dvojmodul) - ks
-1

0

3) o neposkytnutí účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů,
které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení
č.

Název
žadatele

IČ /
sídlo žadatele
46744941

1.

Obec
Dlouhý Most
Dlouhý Most
193, 463 12
Liberec 25
00275824

2.

Obec
Karlovice

Karlovice 12,
511 01 Turnov

00262943
3.

Obec
Křižany

Křižany 340,
463 53 Křižany

Název / účel
projektu

Odůvodnění

Výstavba
kontejnerového
stání pro tříděný
odpad Dlouhý Most

Chybí podrobný
položkový rozpočet a
kopie dokladu o zřízení
bankovního účtu.

Úprava
kontejnerového
stání a přístřešku
sběrného místa pro
tříděný odpad

Chybí kopie dokladu o
zřízení bankovního účtu.

Pořízení kontejneru
na využitelné
Není v souladu s účelem
složky
vyhlášeného programu.
komunálního
odpadu

36
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00671941
Obec Proseč
Vybudování
Proseč pod
4. pod
kontejnerových
Ještědem 89, 463
Ještědem
stání
43 Proseč pod
Ještědem

Chybí podrobný
položkový rozpočet na
stavební práce.
Není zcela v souladu s
účelem vyhlášeného
programu. Z žádosti není
jasné, co bude konkrétně
realizováno. Zcela chybí
podrobný položkový
rozpočet.

00276081
Obec
5. Roztoky u
Jilemnice

Roztoky u
Jilemnice 240,
512 31 Roztoky
u Jilemnice
00276197

6.

Obec
Tatobity

Tatobity 85
512 53 Tatobity
00263265

7.

Obec
Višňová

Višňová 184
464 01 Frýdlant

Malý sběrný dvůr

Vybudování
Chybí podrobný
kontejnerových
položkový rozpočet.
stání pro kontejnery Žádost je nesrozumitelná.
Chybí textová část popisu
Efektivnější třídění
projektu a podrobný
odpadů v obci
položkový rozpočet k
Višňová
většině požadavku.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v rámci
programu vyhlášeného v roce 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2017,
2.

Termín: 31. 01. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje,
řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 k podpisu,

3.

Termín: 30. 04. 2018
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět všechny neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace.
Termín: 28. 02. 2018

HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

37

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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30. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství Obci Jesenný na „Projekt analýza rizik Jesenný – nádraží“
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 540/17/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství Obci Jesenný na „Projekt analýza rizik Jesenný – nádraží“
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2017, v rámci kapitoly 917 08 –
Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství na projekt „Projekt analýza rizik Jesenný –
nádraží“ příjemci Obec Jesenný, Jesenný 13, 512 12 Jesenný, IČ 00275786 maximálně
do výše 200.000 Kč s podmínkou, že na daný projekt bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Operačního programu životního prostředí, specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci
a odstranit ekologické zátěže, které příjemce doloží poskytovateli nejpozději do 1. 12. 2018,
jinak ztrácí na dotaci nárok,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly 917 08 –
Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Obcí Jesenný, se sídlem Jesenný 13, 512 12 Jesenný, IČ 00275786, č. OLP/4088/2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit k podpisu Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady
kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, smlouvu s uvedeným
příjemcem.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 541/17/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a) Programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč,
b) Programu 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč,
c)

Programu 8.4 – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 400.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje 8.1, 8.2 a 8.4
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 22. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“
– závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor body č. 32 – 37, 39, 40 a 42 projednal a doporučil
zastupitelstvu schválit.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Konstatoval, že rada kraje si před nedávnem zřídila komisi architektů, která se tímto
projektem ještě nezabývala. Tento projekt by si to zasloužil, jde o historickou vilu,
která byla v minulosti poničená rekonstrukcemi. V tomto projektu se historická hodnota
a urbanistický význam Libereckým krajem ničí. Projekt vychází z parametrů programu
OPŽP, dům se obalí minerální vatou a na to se dá barevná omítka, včetně žulového soklu,
silikonová omítka a plastová okna. Usoudil, že je to dle moderního standardu, ale toto
neodpovídá historické hodnotě objektu a území. To, co se získá případným projektem,
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není moc. Dal ke zvážení, zda by zde nebylo lepší počkat, projednat jej s odborníky
a pak se pustit odvážnější cestou. Dům by mohl mít navrácenou hodnotu a dala
by se i najít stará dokumentace, která by umožnila dům „vyšperkovat“, aby dělal slávu
celému kraji.
Martin Půta
 Sdělil, že komise architektů vznikne až od 1. 1. 2018. Souhlasil, že mnohdy v těchto
případech zaleží na maličkostech, které mohou architekti vyřešit. Grafický návrh
rekonstrukce neviděl. Navrhl závazek spolufinancování schválit a rada kraje si vezme
za úkol se s dokumentací seznámit a v případě, že by byl dojem, že by se objekt touto
úpravou znehodnotil, tak navrhne zastupitelstvu revokaci tohoto usnesení. Případně
přesvědčí architekta, aby zde byly doplněny ozdobné prvky. Lze zde udělat kompromis.
Sám viděl několik úspěšně provedených projektů, kde k zateplení došlo a vypadají lépe
než předtím.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Doplnil, že Liberecký kraj by v tomto mohl být příkladem. Z realizací, které stojí
za doporučení k inspiraci a byly podpořeny ze stejného programu, uvedl příklady. Byl
by rád, aby připomínka směrem k radě architektů byla brána jako podnět klubu ZpLK,
zda by se zateplením mohli zabývat, byla by to dobá praxe pro ostatní obce Libereckého
kraje. Požádal, aby zastupitelé o krocích ve věci byli informováni.
Mgr. Pavel Svoboda
 Poděkoval za podněty, projekt se předloží odborné skupině a ta doporučí návrh tak,
aby objekt byl chloubou. V reakci na to, co zaznělo, upozornil, že jsou vyčíslené finanční
nároky na to, aby se zařízení LK, které spravuje odbor sociálních věcí, dalo do pořádku.
Poprosil o podporu bodu. Bude se pokračovat v návaznosti na to, co zde zaznělo.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Ve Výboru hospodářského a regionálního rozvoje se toto probíralo a dle výkresu bude
objekt nadále rekonstruován v historickém duchu. Výborem tento návrh byl schválen.
Tento návrh je v pořádku.
Martin Půta
 Kritizoval, že vizualizace není k dispozici zastupitelům LK, i když na jednání výboru
k dispozici byla. Požádal příslušný odbor o zaslání návrhu všem zastupitelům
elektronickou formou. Pokud návrh nebude splňovat nároky, tak bude navrhovat,
aby se vizualizace přepracovala. Poděkoval za podnět.
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku
 Doplnil, že tento návrh je druhou etapou. V první etapě došlo ke kompletnímu odstranění
vlhkosti. Vizualizaci a dozoru architektů se nebránil a souhlasil.
Marek Pieter
 Upřesnil, že Rada Libereckého kraje schválila realizovat komisi architektů
a tyto materiály ji budou předloženy. Zateplení starého objektu se dá „udělat hezky“, ač to
bude náročnější a dražší, ale takové objekty si to zaslouží. Další kroky budou
zastupitelům předloženy.
Ing. Radka Loučková Kotasová
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Souhlasila a potvrdila to, že v příštích podobných případech bude součástí materiálů
i vizualizace objektu.

Martin Půta
 Shrnul, že se nyní schválí závazek spolufinancování s tím, že bude následně vyhodnocen
cíl investice. Další informace budou předloženy.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 542/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ –
závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“, do výše 5.772.700 Kč a jeho rozložení v letech
2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“, Libereckým krajem do výše 1.335.712 Kč a jeho
rozložení v letech 2017 – 2019, v případě, že danému projektu bude schválena dotace
ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

33. Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 543/17/ZK
Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na rok 2018,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti
Severovýchod na rok 2018, IČ 75082721, se sídlem Švendova 1282, Hradec Králové,
PSČ 500 03 na úhradu výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci nebo
nebudou zahrnuty v projektech technické pomoci do výše 600.000 Kč,
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/4054/2017, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, IČ 75082721, se sídlem
Švendova 1282, Hradec Králové, PSČ 500 03
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/4054/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 38

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS
Jablonec nad Nisou – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 34, 39 a 40 projednal a doporučil
zastupitelstvu schválit.
Martin Půta
 Konstatoval za radu kraje, že stejně jako v ostatních případech center odborného
vzdělávání proběhla schůzka s řediteli a projektanty. Navýšení závazků spolufinancování
vychází z dopracování projektové dokumentace mezi stupněm pro stavební povolení
a stupněm pro realizaci stavby. Tak, jak jsou projekty připraveny, tak odpovídají
potřebám a požadavkům ředitelů.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 544/17/ZK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec
nad Nisou – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
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odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“ z původní částky 5.559.776 Kč
na novou částku do výše 18.523.221 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,
2) navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 49.668.171 Kč na novou částku do výše 70.649.104 Kč a jeho
rozložení v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž
pod Ralskem“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 12, 35 projednal a doporučil zastupitelstvu
schválit. Dále doporučil vzít na vědomí písemnou informaci 49 g).
Martin Půta
 Poděkoval Městu Stráž pod Ralskem za přípravu projektové dokumentace v prvním
stupni, díky níž se mohlo rychle pokračovat v realizaci.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 545/17/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž
pod Ralskem“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/278, okružní
křižovatka Stráž pod Ralskem“ Libereckým krajem do výše 3.100.000 Kč a jeho
rozložení v letech 2018 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu,
2) předpokládané
předfinancování
daného
projektu
Libereckým
krajem
do výše 17.100.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 až 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 01. 2018
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HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

36. Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 546/17/ZK
Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.7 „Program na podporu činností mateřských center“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.600.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.7 k předkládání žádostí o dotace na rok 2018.
Termín: 22. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 547/17/ZK
Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.6 „ Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 800.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyhlášení programu Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.6 k předkládání žádostí o dotace na rok 2018.
Termín: 22. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 42

PRO:

31

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce
Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 548/17/ZK
Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá
Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Zlatá Olešnice o změnu v projektu „Rekonstrukce obecních komunikací
v intravilánu obce Zlatá Olešnice“,
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017 v části termín realizace projektu „Rekonstrukce
obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice,
č.p. 172, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ 00262625 takto
61
Poř. číslo
00262625
IČ
Obec Zlatá Olešnice
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT4
Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá
Název
Olešnice
projektu
Pokračování v důkladných opravách silnic v intravilánu obce. Toto
Účel
bylo schváleno v rozvojovém plánu obce a rovněž v rozpočtovém
projektu
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

výhledu obce na roky 2016 až 2020, kterým chce vedení obce
dostát a zabezpečit občanům důstojný příjezd k domům.
opravená a vysfaltovaná komunikace-m-340
900.000

33,34

300.000
Investiční
1.7.2017 - 30.9.2018

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Zlatá Olešnice o změně
v projektu.
Termín: 31. 12. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 43 PRO: 35
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

39. Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, objekt B (dílny)
v ulici 28. října“ – závazek spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Martin Půta
 Požádal o dodání vizualizace cílového stavu objektu.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 549/17/ZK
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Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, objekt B (dílny)
v ulici 28. října“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ do výše 12.735.812 Kč a jeho rozložení
v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ Libereckým krajem do výše 8.186.786 Kč
a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

40. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ – závazek
spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Martin Půta
 Požádal o dodání vizualizace cílového stavu objektu.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 550/17/ZK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná
škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707“ – závazek spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707“, do výše 15.034.677 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019 v případě,
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že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu Životní
prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen
Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707“, Libereckým krajem do výše 11.770.844 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2019
v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. výzvy Operačního programu
Životní prostředí
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2019
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

41. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 551/17/ZK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový
Oldřichov, IČO 00260789, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy
základní a mateřské školy“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava střechy budovy základní
a mateřské školy“ z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018, a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2018 na 19. 2. 2019, a z 31. 3. 2018 na 31. 3. 2019
pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13
Nový Oldřichov, IČO 00260789, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
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ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava střechy budovy základní
a mateřské školy“
a ukládá
1) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, informovat o usnesení zastupitelstva kraje
příjemce dotace,
Termín: 31. 12. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu
Löffelmannovi, členu rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek
spolufinancování
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila předložený materiál.
Marek Pieter
 Poděkoval všem, kteří se zúčastnili jednání pracovní skupiny. Shrnul diskuzi,
která proběhla na jejím jednání. Dále poděkoval zástupcům jednotlivých odborů KÚ.
Popsal další kroky v projektu.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 552/17/ZK
Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek
spolufinancování
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“, do výše 345.083.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 –
2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy IV programu
podpory Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost,
b) předpokládané předfinancování projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje“, do výše 54.474.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017 – 2020
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy IV programu podpory
Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
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Termín: 22. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 5

VÝSLEDEK: byl přijat

43. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Dětský diagnostický
ústav, středisko výchovné péče a základní škola Liberec
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předložený materiál.
Diskuze
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 43, 44, 46, 47 a 51 projednal a doporučil
zastupitelstvu ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 553/17/ZK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Dětský diagnostický ústav,
středisko výchovné péče a základní škola Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
povoluje
prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného parametru)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Dětský diagnostický
ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec, IČO 46748083, se sídlem
U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec IV – Perštýn, ve výši 60.250 Kč, tj. 100 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
podle Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

34

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

44. Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kameníce 238, příspěvková
organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 554/17/ZK
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Změna zřizovací listiny – Základní škola, Tanvald, Údolí Kameníce 238, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Základní školy, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace, ve které dochází k rozšíření doplňkové činnosti o činnost „podnájem nemovitého
majetku“, a to s účinností od 1. 3. 2018
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení zřizovací
listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 28. 02. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

45. Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ – dodatek číslo 2
ke smlouvě o poskytnutí ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/2927/2015
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor body č. 45 a 46 projednal a doporučil
je zastupitelstvu schválit.
 Upozornil na chybu ve smlouvě v předloženém materiálu – není zanesena připomínka
z jednání výboru, že termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2018, nikoliv
2017.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 555/17/ZK
Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ – dodatek číslo 2 ke smlouvě
o poskytnutí ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2927/2015
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo
OLP/2927/2015, uzavřené mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice, se sídlem
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 00275808
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku
číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2927/2015, Martinu
Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
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Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

33

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

46. Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Sportovnímu klubu Polevsko, z.s. a Klubu českých turistů odbor Semily na projekty
v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Bc. Zuzana Kocumová
 Uvedla, že v materiálu je uveden požadavek na finance na pořízení rolby, není to
přehnaný požadavek. Konstatovala, že v tomto roce nejsou. V předchozím bodě byla
diskuze na téma dostavění Hraběnky, s mnohem vyšším požadavkem na finance.
Zdůraznila, že pořízení rolby je rozumná a potřebná věc.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 556/17/ZK
Rozhodnutí o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje Sportovnímu
klubu Polevsko, z.s. a Klubu českých turistů odbor Semily na projekty v oblasti
tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o neposkytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sportovnímu
klubu Polevsko, z.s., Polevsko 103, 471 16 Polevsko, IČO 01486578, na projekt Pořízení
sněžné rolby pro úpravu sjezdových a běžeckých tratí v lyžařském areálu Polevsko
ve výši 350.000 Kč,
2.

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Klubu českých
turistů odbor Semily, 3. května 327, 513 01 Semily, IČO 49294971, na projekt
„Za posledním puchýřem“, ve výši 300.000 Kč.

HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

33

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

47. Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku vybraných
příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 557/17/ZK
Vzdání se práva a prominutí pohledávek po lhůtě splatnosti v majetku vybraných
příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
postup ve vypořádání nedobytné pohledávky odpisem
1. v celkové výši 1.022.566,03 Kč u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace – dlužník UNIVERSAL BANKA, a.s., se sídlem
Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1, IČ 48264865,
2. v celkové výši 5.281.416,66 Kč u Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový
Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace – dlužník EGERMANN EXBOR –
NOVOBOR společnost s ručením omezeným, se sídlem Husova 86, 565 01 Choceň,
IČ 00555045
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, o schváleném usnesení.
Termín: 30. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 52

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

48. Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město
Semily na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil předložený materiál.
Diskuze
Lena Mlejnková
 Ohlásila možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 558/17/ZK
Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily
na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111, ze dne 2. 11. 2017
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II
(Greenway Jizera)“,
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rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway
Jizera)“ ze dne 30. 12. 2017 na 31. 3. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 20. 5. 2019, z důvodu problematických
majetkoprávních vztahů v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2659/2016, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ z 30. 12. 2017 na 31. 3. 2019 a
termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 20. 5. 2019
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,
2.

Termín: 20. 12. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2659/2016.
Termín: 30. 12. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 53

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

49. Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 11. 2017 do 5. 12. 2017
b)
Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým
zdravotnickým zařízením v LK
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2017
d)
Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje – průběžný monitoring 2016
e)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o
f)
Petice - P/2/2017
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje
a na 28. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Písemná stručná informace o nařízení EU eIDAS v souvislosti se schváleným
projektem Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje.
Předkladatelé: členové rady kraje dle předložených písemných informací
Diskuze
Martin Půta
 Konstatoval, že na jednání předsedů klubů dne 14. 12. 2017 byla k bodu h) velká diskuze
ohledně obsahu materiálu. Sdělil, že v případě zájmu je na jednání ZK přítomen
Ing. Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti a Ing. Tvrzník, vedoucí odboru
informatiky, k zodpovězení případných dotazů.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
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Doplnil, že podstata diskuze na jednání předsedů klubů spočívala v tom, že není známo,
co je reálně obsahem projektu kybernetické bezpečnosti, ve smyslu, co se má nakupovat,
jaká technika, či jaký software pořídit. V materiálu toto bylo popsáno pouze obecně.

Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Doplnil, že informace h) byla sepsána na základě toho, jaká styčná plocha je mezi jedním
z těch aplikovaných technických opatření, která jsou v rámci zákona, tj. vytvoření
certifikační autority a pořízení kartového centra pro zaměstnance a úředníky LK.
Zde je řečeno, že to lze použít i v rámci ukládání certifikátu, který bude akceptován
v rámci nařízení eIDAS. Konkrétní technické parametry nejsou známy. V tuto chvíli
existuje studie proveditelnosti, v rámci výzvy č. 10, kde byly navrženy druhy
implementovaných technologií.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Vznesl dotaz, zda rozumí správně, že je schválen projekt, který je vyčíslený, ale není
známo, co se bude v rámci tohoto projektu pořizovat.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Uvedl, že není známa konkrétní aplikace a technologické zabezpečení. Existuje studie
proveditelnosti, ale nejsou definovány žádné konkrétní technologie, v rámci veřejné
soutěže je ani nelze upřednostňovat.
Martin Půta
 Konstatoval, že kdyby tato informace zazněla na minulém jednání ZK před hlasováním
o projektu, tak by nebyl schválen. Dnes se zastupitelé dozvídají, že hlasovali o tom,
že se o něco žádá, ale není známo o co. Je zde studie proveditelnosti a „někdy“ budou
zajištěny další informace.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Je známo, co LK chce, ale nejsou známy technologické návrhy aplikací. Nejsou známy
značky, výrobci aplikací, což bude známo až na základě soutěže, nelze toto nyní
definovat.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Požádal o zaslání studie proveditelnosti kybernetické bezpečnosti LK.
Martin Půta
 Navrhl po prostudování studie proveditelnosti se s případnými dotazy obracet
na Ing. Starčeviče.
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti
 Doplnil, že tato záležitost není jen věcí manažera kybernetické bezpečnosti, ale také
vedoucího odboru informatiky. Na jeho prostředcích je implementace těchto technických
opatření.
Martin Půta
 Sdělil, že studii proveditelnosti obdrží všichni zastupitelé a v případě doplňujících dotazů
navrhl případnou další schůzku i s Ing. Volfovou. V této problematice je potřeba více
podrobnějších informací.
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Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 559/17/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 11. 2017 do 5. 12. 2017
b)
Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým
zdravotnickým zařízením v LK
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2017
d)
Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje – průběžný monitoring 2016
e)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o
f)
Petice - P/2/2017
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje
a na 28. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Písemná stručná informace o nařízení EU eIDAS v souvislosti se schváleným
projektem Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 8. 11. 2017 do 5. 12. 2017,
b) Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým zdravotnickým
zařízením v LK,
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2017,
d) Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje – průběžný monitoring 2016,
e) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.,
f) Petice - P/2/2017,
g) Přehled veřejných zakázek projednaných na 19. a 20. zasedání rady kraje
a na 28. mimořádném zasedání rady kraje,
h) Písemná stručná informace o nařízení EU eIDAS v souvislosti se schváleným projektem
Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.: 54

PRO:

30

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

3

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (51) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 560/17/ZK
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Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace,
2. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
3.
4.
5.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace,
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace,

6. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, oznámit ředitelům uvedených příspěvkových organizací změnu příloh č. 1
zřizovacích listin.
Termín: 31. 01. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 55

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (52) Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou –
Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace
a rozšíření specifikace projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR
v Liberci a Jablonci n. Nisou
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 561/17/ZK
Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou – Krajským
ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace a rozšíření specifikace
projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR v Liberci a Jablonci n. Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost příjemce daru, České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO 72050501
1) o rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč poskytnutého na základě
Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, ve znění Dodatku č. 1, na provedení úprav
a pořízení vybavení pracoviště krizového řízení v Jablonci nad Nisou v ulici 28. Října,
č. p. 424, o jeho součást v ulici 5. května,
2) o prodloužení termínu realizace projektu financovaného z Krizového fondu Libereckého
kraje na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, která byla schválena usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 354/16/ZK dne 21. 6. 2016, a na základě Dodatku
č. 1 této smlouvy z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018 a termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování z 30. 3. 2018 na 30. 4. 2019,
schvaluje
1) rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč, poskytnutého na základě
Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016, na provedení úprav a pořízení vybavení pracoviště
krizového řízení v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října č. p. 424, o jeho součást
v ulici 5. května,
2) prodloužení termínu ukončení realizace projektu financovaného z Krizového fondu
Libereckého kraje na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, ve znění dodatku
č. 1, z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
z 30. 3. 2018 na 30. 4. 2019,
3) dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2017, o poskytnutí daru z Krizového
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím
policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec,
IČO 72050501, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
realizace projektu, změna termínu pro předložení závěrečné zprávy se závěrečným
vyúčtováním a rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatek
č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2017, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 56

PRO:

32

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

52. (53) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu ukončení realizace
projektu
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 562/17/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu ukončení realizace projektu
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Bílá, se sídlem Bílá 76, 463 43 Bílá, IČO 00262668,
o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a zateplení střechy a obvodových zdí
hasičské zbrojnice Bílá“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava a zateplení střechy
a obvodových zdí hasičské zbrojnice Bílá“ z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018, a termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 19. 8. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1139/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi obcí Bílá, se sídlem Bílá 76, 463 43 Bílá, IČO 00262668,
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/1139/2017, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 57

PRO:

35

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

53. (54) Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil předložený materiál a vysvětlil z jakého důvodu je předložen na stůl.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 563/17/ZK
Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 2.1 „Program obnovy venkova“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
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nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 20.000.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.1
k předkládání žádostí o dotace na rok 2018.
Termín: 21. 12. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 58 PRO: 37
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

54. (55) Revokace části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK
Předkladatel: Martin Půta
 Představil předložený materiál a sdělil, že je na zasedání přítomen Ing. Petr Tůma,
ze znaleckého ústavu APELEN Valuation, s.r.o., který zpracoval revizní posudek
na základě požadavku LK, k zodpovězení případných dotazů.
 Konstatoval, že krátce poté, co ÚOHS prvoinstančně rozhodl, že LK může majetkově
vstoupit do dopravce ČSAD Liberec, a.s., se v obálkách radních a členů Výboru dopravy
objevil posudek zadaný Mgr. Vařilem, společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o.,
který jeví jisté vady, na základě kterého byli členové rady kraje osloveni s tím,
že rozhodují pro kraj nevýhodně. Rada kraje se rozhodla nechat zpracovat tento revizní
znalecký posudek znaleckého ústavu APELEN Valuation, s.r.o., který byl doručen
několik dní před zasedáním ZK a vzhledem k tomu, že z posudku vyplývá nižší cena, než
byla původně navržena ve smlouvě mezi LK a společnosti LIAD s.r.o. a Ing. Petrem
Wasserbauerem, tak bylo navrženo zastupitelstvu kraje schválit snížení cen, které byly
schváleny na zasedání ZK v srpnu v rámci schvalování materiálu o majetkovém vstupu
do ČSAD Liberec, a.s. Je to nutnost, jelikož by jinak nedošlo k vypořádání s tím,
že existuje posudek, který je na nižší hodnotu, než na který byl posudek původně
předložen. Jiná úprava usnesení, zde v současnosti není, pouze toto snížení ceny,
na základě uvedeného posudku. Uvedl, že zastupitelé kraje dále obdrželi posudek
Ing. Vařila a dále znalecký posudek zpracovaný Ing. Liborem Bučkem. V důvodově
zprávě je vše důkladně popsáno.
 Sdělil, že materiál byl předložen na stůl z důvodu nedostatku času. Původní smlouva
je uzavřena do konce letošního roku. Pokud nebude naplněna, dojde k majetkovému
vstupu jiné společnosti do dopravce.
Diskuze
Ing. Petr Tůma, znalec ústavu APELEN Valuation s.r.o.
 Sdělil, že znalecký ústav APELEN Valuation s.r.o., zpracoval znalecký posudek, který
byl revizní vůči dvěma uvedeným posudkům. Posudky jim byly předloženy, byla
zpracována revize a vlastní posudek na hodnotu akcií a pohledávek specifikovaných
v posudcích. Posudek pana Šmídy byl postaven jinak než ostatní posudky, a to na bázi
investiční hodnoty, ale ocenění bylo provedeno výnosově. Firma APELEN k tomuto měla
výhrady, které jsou zmíněny ve znaleckém posudku. Ty jsou spíše toho charakteru,
že by bylo pro daný účel vhodnější ho doplnit oceněním majetkovým. Majetkové ocenění
provedla společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o., na stanovení hodnoty 100 % akcií
ČSAD Liberec, a.s., a pohledávek pana Wasserbauera za společnostmi ČSAD Liberec,
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a.s., a Autocentrum NORD, a.s. Základní cena, která byla v prvním posudku, zde ani
jeden z posudků nebral toto v kontextu dohromady, tzn., že na operace musí být nahlíženo
současně, jestliže se kupuje pohledávka za společností, která se zároveň kupuje, musí
se to zohlednit. Mělo na to být pohlíženo globálně a v kontextu. Hodnoty, které potom
byly zmíněny a jsou v návrhu usnesení, co se týče smlouvy, platí v součtu, ale teoreticky
by se dalo říct, že hodnota pohledávky by mohla být součástí hodnoty ČSAD Liberec, a.s.
Dále uvedl výsledné částky.
Dále vysvětlil, jaké vady měly jednotlivé posudky.

Ing. Martin Oumrt, ředitel společnosti ČSAD Liberec, a.s.
 Sdělil, že se zastupitelé opírají o posudek, který je tvořen na základě informací,
které firma ČSAD Liberec, a.s., nikdy neposkytla a nikdy nebyla oslovena k poskytnutí
těchto informací.
 Shrnul situaci v ČSAD Liberec, a.s., od 1. 7. 2017. Společnost přistoupila na krizový
management ohledně řízení personálií, financí, atd. Začaly se řešit pohledávky, naplnily
se stavy zaměstnanců a byl obnoven stav dopravních prostředků. Společnost je
k dnešnímu dni plně konsolidovaná, ustálená a je schopna plně zabezpečit přepravní
výkon od 1. 1. 2018, a to jak personálně, tak po technické stránce.
Martin Půta
 Vznesl dotaz, který posudek měl ve svém začátku příspěvku na mysli. Posudky jsou
k dispozici čtyři.
Ing. Martin Oumrt, ředitel společnosti ČSAD Liberec, a.s.
 Sdělil, že v posudku jsou data, která jsou k dispozici pouze v interní komunikaci firmy.
Nikde se nezveřejnují. Tato data se objevila u znalecké firmy, která s ČSAD Liberec, a.s.,
nekomunikovala. Jedná se o společnost, kterou si najal Mgr. Vařil. Dle pohledu firmy
to byl tendenční posudek, který měl za cíl pouze znevěrohodnit společnost a srazit
ji na kolena ohledně financí.
Martin Půta
 Zopakoval, že ve chvíli, kdy se objevil sugestivní dopis najednou u všech radních, který
zpochybnil kroky vedení kraje a uváděl v podstatě několikanásobně nižší hodnotu
společnosti, než byla ta schválená, tedy radě kraje nezbylo nic jiného než si objednat
oponentní posudek.
Vladimír Mastník
 Sdělil, že stále zastává názor, že LK by se neměl zabývat vizí mít vlastního dopravce –
důvody sdělil na ZK v srpnu. Nikdo ho zatím nepřesvědčil o tom, že kraj vydělá na tom,
že bude mít vlastního dopravce, a tak s tímto současným postupem a záměrem kraje
nesouhlasí. Na zastupitelstvu v srpnu se projednávala možná koupě ČSAD Liberec, a.s.,
kdy bod o mnoha stranách byl předložen tzv. "na stůl" a většina zastupitelů tedy musela
důvěřovat předkladateli a zpracovateli podkladů, což je společnost NEXIA AP, a.s. Dnes
je opět "na stůl" předložen bod, který snižuje kupní cenu ČSAD Liberec, a.s., dle nového
posudku. Tímto je vlastně přiznáno, že podklady, které byly položeny "na stůl" v srpnu
nebyly komplexní a evidentně obsahovaly chyby. Proto by jako první tento bod vůbec
neprojednával a odložil ho na lednové zastupitelstvo, protože už jednou se ukázalo,
že není vhodné toto projednávat na „rychlo“ a schválit podklady s chybami. Již v září
hejtman argumentoval, že je vše nutné schválit na „rychlo“, protože čas letí. Teď
je to o více než 3 měsíce později a nic se nestalo, proto snad měsíc odkladu celá událost
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snese a nabídka od ČSAD Liberec, a.s., bude jistě platit i za měsíc. Uvedl, že co se týká
materiálu a návrhu na změny ceny, tak to vidí následovně. Liberecký kraj si objednal
a draze zaplatil společnosti NEXIA AP, a.s., která má provádět komplexní poradenství
k nákupu ČSAD Liberec, a.s. Tato společnost evidentně nepracovala dobře, když je dnes
předložen materiál, který opravuje její závěry. Zároveň Rada Libereckého kraje
projednávala sankci, kterou této společnosti udělila. Dále existují nesouhlasná stanoviska
odborníků z Libereckého kraje k závěrům společnosti NEXIA AP, a.s. Z tohoto důvodu
nemůže mít jako řadový člen zastupitelstva důvěru k podkladům, které tato společnost
pro Liberecký kraj zpracovává. To vše s vědomím, že se jedná o vysoce odbornou
a složitou problematiku, kde se zde musí spoléhat na bezvadnost předložených podkladů.
Pokud jsou předkládány tyto materiály, i nové posudky, v časovém presu a na stůl, není
možné k nim zaujmout jasné stanovisko. Z tohoto důvodu navrhl projednat bod
na lednovém zastupitelstvu, ať je čas se s materiály seznámit.
Dále vznesl dotazy.
1. Jakým způsobem bude sankčně řešeno jednání společnosti NEXIA AP, a.s., která
evidentně nedodává bezvadné materiály pro jednání.
2. Jakým způsobem se bude dále měnit cena za ČSAD Liberec, a.s., když zde existuje
"přecenění", dále se prohlubují pohledávky za Libereckým krajem v oblasti sankcí
a ještě ČSAD Liberec, a.s., kupuje cirka 20 autobusů. Poslední ocenění bylo v červnu
2017.
3. Jakým způsobem bude zajištěna dopravní obslužnost od 1. 1. 2018 po rozhodnutích
ÚOHS a v situaci, kdy se do této situace dostal Liberecký kraj svými vlastními kroky.

Martin Půta
 Sdělil, že na dotazy bude v termínu, stanoveném jednacím řádem, odpovězeno písemně.
Ing. Dan Ramzer
 Ohlásil střet zájmu a panu Mastníkovi sdělil, že měl před dvěma lety dostatek prostoru
na to, aby v této situaci pomohl a reagoval na návrhy ČSAD Liberec, a.s., tyto návrhy
odmítl. Kdyby reagoval tehdy v pozici radního, tak by nyní LK nemusel být v této situaci.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Využil přítomnosti Ing. Tůmy. Rozdíl mezi posudkem znaleckého ústavu APELEN
Valuation s.r.o., a posudkem pana Šmídy je relativně veliký, ale pochopil, že je činěn
především tím, že Ing. Šmída udělal předpoklady, zejména majetkový vstup LK
ve smyslu pošleme tam peníze, a tím pádem dojde k umoření některých nákladů té firmy
a z toho ten rozdíl vyplynul. Vznesl dotaz, zda tomu tak je.
Ing. Petr Tůma, znalec ústavu APELEN Valuation s.r.o.
 Potvrdil slova Ing. Šedlbauera, ocenění bylo na metodicky jiné bázi – primárně výnosové,
za předpokladů, které byly v posudku specifikovány. V posudku ústavu APELEN bylo
ocenění primárně majetkové.
Martin Půta
 Konstatoval, že tato informace je součástí upravené důvodové zprávy na straně 6. Obsah
přečetl. Firmy, které měly k dispozici skutečná data ČSAD Liberec, a.s., se pohybují
v 10% odchylce od revizního posudku, který si LK nechal vypracovat.
Ing. Michal Kříž
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Uvedl, že Zastupitelstvo Libereckého kraje v srpnu 2017 schvalovalo dvě smlouvy.
Na nákup ČSAD Liberec, a.s., a nákup Autocentrum Nord, a.s. Vznesl dotaz,
zda je zde řešena pouze firma ČSAD Liberec, a.s., a ve smlouvě o Autocentrum Nord,
a.s., se nic nemění.

Martin Půta
 Sdělil, že došlo k tomu tak, že v mezidobí postupovalo ČSAD Liberec, a.s., tak, jak bylo
nastíněno v posudku od firmy NEXIA AP.
Mgr. Leoš Teufl
 Doplnil, že smlouvy, které byly schvalovány na zasedání ZK v srpnu 2017, jsou stejné
jako ty, které se schvalují dnes. Liberecký kraj přímo Autocentrum Nord, a.s., nekupuje,
kupují se pouze pohledávky za společnost. Firmu Autocentrum Nord, a.s., koupí ČSAD
Liberec, a.s., jako svou dceřinnou společnost. Není to součásti této operace.
Martin Půta
 LK v podstatě v tom, co se schvalovalo v srpnu, mění jen čísla, na základě revizního
posudku.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 V souvislosti s tímto materiálem vznesl dva dotazy. Jeden se týká rozhodování ÚOHS jak se situace vyvíjí s ohledem na možnost kraje uzavřít smlouvu. Druhá věc se týká
rozhodování rady kraje, zda se řídila doporučením hodnotící komise či nikoliv. Když
je věc řešena na poslední chvíli, byl by rád, aby jako členové komise dostali na vědomí
tuto informaci, např. formou emailu, jako zpětnou vazbu.
Martin Půta
 Uvedl, že ÚOHS rozhoduje pozoruhodně ve věcích, které se týkají LK a BusLine, a.s.,
vždy na závěr lhůty. Očekává, že tento postup bude uplatněn i v tomto případě.
 Rada kraje se zabývala jednáním hodnotící komise a požádal pana Lőffelmanna,
zda by mohl členy hodnotící komise informovat jinými prostředky než je současné
komentování. O této věci se rozhodovalo na jednání RK dne 19. 12. 2017. Následují ještě
úkony a vzhledem k tomu, že všichni veřejní zadavatelé při podobných sporech jsou
druhou stranou vždy vystaveni tomu, že na sebe řeknou dopředu vše, co chtějí udělat
a druhá strana dle toho postupuje. Z tohoto důvodu bude tato věc okomentována
na příštím zasedání ZK.
Vladimír Mastník
 Upozornil na to, že v diskuzi navrhoval tento bod přeložit na lednové zasedání
zastupitelstva kraje.
Martin Půta
 Vznesl dotaz, zda předseda návrhové komise obdržel od pana Mastníka písemný návrh
o přeložení bodu na lednové zasedání ZK.
Mgr. Jaromír Dvořák
 Sdělil, že písemný návrh neobdržel.
Jiří Lőffelmann
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Doplnil pro pana Baxu, že rada kraje se ztotožnila s doporučením, tedy závěrem, který
měla hodnotící komise.

Martin Půta
 Nechal hlasovat o návrhu pana Mastníka – o přeložení bodu na 1. zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje dne 30. 1. 2018. Tento návrh by znamenal, že by se LK ocitl za lhůtou,
která je obsažena v podepsané smlouvě. Tzn., že druhá strana by nebyla touto smlouvou
vázána. Sdělil, že jasně se zde ukáže „kdo je kdo“.
Mgr. Jan Korytář
 Doplnil, že ani v uplynulých letech nebylo úplně zřejmé, kdo pro koho pracuje.
Hlasování o přeložení bodu č. 55 na 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
dne 30. 1. 2018
HLASOVÁNÍ Č.: 59

PRO:

1

PROTI:

25

ZDRŽEL SE:

11

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: nebyl přijat

Hlasování o původním návrhu usnesení
USNESENÍ č. 564/17/ZK
Revokace části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) znalecký posudek č. 401-20/2017 zpracovaný Ing. Liborem Bučkem na základě
objednávky společnosti Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.),
b) znalecký posudek č. 528-147/2017 zpracovaný znaleckým ústavem APELEN Valuation
s.r.o., jako revizní na základě zadání Libereckého kraje,
c) znalecký posudek č. č. 700-3537/2017, který na objednávku Mgr. Jiřího Vařila zpracovala
společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o.,
d) že cílem majetkového převodu je naplnění veřejného zájmu Libereckého kraje
na co nejefektivnějším zajištění dopravní obslužnosti a využívání majetku kraje účelně
a hospodárně,
ruší
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK ze dne 29. srpna 2017 v části,
v které byla schválena
a) Smlouva č. OLP/3032/2017, o převodu akcií, mezi Libereckým krajem a společností
Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO 473 09 440, se sídlem České
mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, jejímž předmětem je převod
76 380 kusů kmenových akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s., IČO 250 45 504, se sídlem
České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1126, vydaných ve formě
na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí
85,879 % základního kapitálu Společnosti a to za kupní cenu 6.821.498 Kč,
b) Smlouva č. OLP/3034/2017, o postoupení pohledávek mezi Libereckým krajem a panem
bytem
jejímž předmětem je postoupení pohledávek společností ČSAD
Liberec, a.s., IČO 250 45 504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice,
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PSČ 460 06 a Autocentrum Nord, a.s., IČO 287 14 199, se sídlem České mládeže 594/33,
Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, Libereckému kraji jakožto nabyvateli
za cenu 9 174 116 Kč,
schvaluje
a) nové znění smlouvy č. OLP/3032/2017 o převodu akcií, mezi Libereckým krajem
a společností Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČO 473 09 440, se sídlem
České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, jejímž předmětem je převod
76 380 kusů kmenových akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s., IČO 250 45 504, se sídlem
České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1126, vydaných ve formě
na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí
85,879 % základního kapitálu Společnosti, a to za kupní cenu 6 861 080 Kč,
b) nové znění smlouvy č. OLP/3034/2017 o postoupení pohledávek mezi Libereckým krajem
a panem
bytem
jejímž předmětem je postoupení pohledávek za společnostmi
ČSAD Liberec, a.s., IČO 250 45 504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI Rochlice, PSČ 460 06 a Autocentrum Nord, a.s., IČO 287 14 199, se sídlem České mládeže
594/33, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06, Libereckému kraji, jakožto nabyvateli za cenu
7.492.000 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat Smlouvu č. OLP/3032/2017 a Smlouvu
č. OLP/3034/2017.
Termín: 31. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 60

PRO:

32

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

55. (56) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb
v roce 2018 – Mimořádné dotační řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil předložený materiál.
Diskuze
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 565/17/ZK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v
roce 2018 – Mimořádné dotační řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
v souvislosti s § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, aktualizovaný požadavek kraje v krajské Žádosti o dotaci z kapitoly 313 – MPSV
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státního rozpočtu, v rámci mimořádného kola dotačního řízení MPSV pro kraje na podporu
sociálních služeb v roce 2018, včetně příloh
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit odeslání aktualizovaného požadavku kraje v krajské
Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2018, včetně příloh,
prostřednictvím počítačového programu (softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje
pro podávání žádostí o dotace krajským úřadům Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 22. 12. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 61

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

56. (50) Náměty a připomínky
Diskuze
Martin Půta
 Sdělil, že do diskuze občanů je přihlášen pan Miroslav Kroutil, který dostane slovo
po diskuzi zastupitelů.
 Dále pozval všechny přítomné do multimediálního sálu na občerstvení.
Mgr. Jan Korytář
 Vznesl dotaz, kdo za LK zpracoval kalendář, který dostali zastupitelé na stůl. Kalendář
pozitivně ohodnotil.
Ing. Květa Vinklátová
 Sdělila, že kalendář pro LK zpracoval výtvarník Jan Bažant a byli k tomu přizváni
historici z muzeí a paní Kroupová, z Oblastní galerie Liberec. Odůvodnila vizualizaci
kalendáře a jeho zpracování. Kalendář bude přihlášen do soutěže.
Ing. Michael Canov
 Vrátil se k předchozímu bodu jednání, kde jeden ze zastupitelů vyjádřil odlišný názor.
Uvedl, že komentáře hejtmana na odlišné názory jsou nepřijatelné. Každý zastupitel
ze zákona a ze svého slibu je povinen postupovat v souladu se svým svědomím
a vědomím a jiný zastupitel ho nemá právo napadat, pokud má jiný názor. Konstatoval,
že pan hejtman by se měl za způsob vedení minulého bodu schůze omluvit.
Martin Půta
 Sdělil, že nemluvil o nikom konkrétním a omluvil se.
Michal Kříž
 Kritizoval, že body jednání, které dostali zastupitelé na stůl, přišly emailem a nebyly
na extranetu. Požádal o dodávání materiálů k projednávání předem na extranet.
Také zdůraznil, že přístup na extranet nebyl v určité době funkční.
Martin Půta
 Sdělil, že zastupitelé dostanou informaci s vysvětlením, proč extranet nefungoval.
 Bude se snažit minimalizovat počty materiálů na stůl.
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Ing. Josef Tita
 Sdělil, že zapomněl požádat Zastupitelstvo Libereckého kraje o posunutí termínu plnění
usnesení č. 127/13/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018. Z důvodu, že není ukončeno řešení
situace.
Petr Tulpa
 Sdělil, že Český olympijský výbor na svém jednání schválil kandidaturu Libereckého
kraje na pořádání a organizaci Dětské olympiády dětí a mládeže v roce 2019.
Miroslav Kroutil, občan Libereckého kraje
 Seznámil zastupitele o dalších informacích v kauze projektu IP 1. Sdělil, že zastupitelé
obdrželi email o důkazech, které se týkají ukončení pracovního poměru pana Kroutila.
Mgr. René Havlík
 Přečetl odstavec z usnesení Policie ČR z 5. září 2017, který uvádí, že Policejní orgán
došel k závěru, že Miroslav Kroutil naplnil skutkové znaky trestného činu porušení
povinnosti cizího majetku z nedbalosti, a to tím, že vyplatil před lhůtou 30 dnů finanční
prostředky i těm zájemcům o poskytnutí dotace, kteří nedodali patřičnou registraci
ve stanovené době dle platného dokumentu vydaného Libereckým krajem. Tento trestný
čin je již promlčen, nicméně je zde jasné zavinění pana Kroutila v roli manažera tohoto
projektu. Nese plnou odpovědnost za škodu, která Libereckému kraji hrozí,
a to ve výši 25 mil. Kč.
Mgr. Jan Korytář
 Vyjádřil se k zodpovědnosti za škodu v projektu IP 1.
Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
 Sdělil, že obdržel hlasovatelný návrh Ing. Tity, ohledně posunutí termínu plnění usnesení
č. 123/17/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 566/17/ZK
Náměty a připomínky
Zastupitelstvo kraje po projednání
souhlasí
s odložením termínu plnění usnesení č. 127/13/ZK z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018.
HLASOVÁNÍ Č.: 62

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

Ing. Jaroslav Najman, starosta obce Velké Hamry
 Poděkoval jménem města a Hasičského sboru dobrovolných hasičů Velké Hamry
za poskytnutí finančních prostředků od LK na pořízení 3 dopravních automobilů. Moc
si toho váží.
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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 19. 12. 2017

Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2017
v 16.35 hodin.
1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018 se bude konat dne 30. 1. 2018 od 14.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu

………………………………
Ing. Vladimír Boháč

.………………………………
Ing. Jan Sviták

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

V Liberci 29. 12. 2017
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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