Zápis
z 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 20. 12. 2016
Přítomno:

45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

---

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Martina Teplá, Bc. Martina Sejkorová, DiS.

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14,03 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016. Konstatoval, že je
přítomno 41 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se Mgr. Korytář
na zasedání dostaví se zpožděním.
Martin Půta 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.
Jako zapisovatelku určil Veroniku Hudcovou, DiS.

2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
 Navrhl, aby zápis ověřily Bc. Martina Teplá a Bc. Martina Sejkorová, DiS.
 Obě s navržením souhlasily.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 73/V/16/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z 2. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016:
- Bc. Martinu Teplou (ANO 2011)
- Bc. Martinu Sejkorovou, DiS. (SPD + SPO)
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HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil návrhovou komisi a poprosil Ing. Kouřila, předsedu klubu ANO 2011,
o navržení náhradníka za Mgr. Barana. Ing. Kouřil navrhl sebe.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 74/V/16/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda
- Ing. Milan Kouřil (ANO 2011)
- MUDr. Jan Mečl (ČSSD)
-

Jan Dvořák (KSČM)
Ing. Petr Beitl (ODS)

-

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK)
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

4. Volba volební komise
Předkladatel: Martin Půta
 Představil volební komisi ve standardním složení.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 75/V/16/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
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NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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-

Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda
Ing. Eva Burešová (SLK)

-

Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)
Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)

-

Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)
Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Sdělil, že zastupitelé obdrželi na stůl do desek tyto materiály:
 Dvě mapy zasněžovacího systému – Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion
– bod č. 38, dodán od pana Petra Holuba, starosty obce Bedřichov. Informováni byli
všichni zastupitelé emailem v pondělí 19. 12. 2016.
 Informace z odboru školství o měsíčním reportu stavu nezaměstnanosti v LK,
od náměstka Petra Tulpy.
 Přílohy k bodu č. 21 (5 ks) – návrhy na polepy automobilu, též bylo zasláno emailem
dne 19. 12. 2016. Stávající 3 návrhy byly doplněny k bodu dne 16. 12. 2016.
 Informace ve věci odeslaného emailu ze dne 19. 12. 2016 od paní Aleny Kortanové –
informace od Mgr. Tulpy, rezort školství.
5. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni byli dne 9. 12. 2016 informováni e-mailem o tom,
že na extranetu je umístěn návrh programu a materiály pro 2./V jednání ZK dne 20. 12. 2016.
Dne 16. 12. 2016 byli zastupitelé vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech č.:
 Bod č. 7 - Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu 2016 do 5. prosince
2016 – příloha č. 3 byla doplněna.
 Bod č. 38 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04
– transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09
Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci
Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion
– proběhly úpravy.
 Bod č. 46 - Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 - Ústecký kraj – bylo upraveno usnesení.
 Bod č. 49 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/16 – snížení očekávaných
příjmů kraje ze Státního fondu životního prostředí, snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, odbor ekonomický.
 Bod č. 50 - Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0134
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“.
 Bod č. 51 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16 – snížení příjmů kraje
a výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“.
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 Body č. 49, 50, 51 – byly doplněny na základě projednání v mRK dne 12. 12. 2016.
Martin Půta
 Navrhl předsunutí bodu č. 35 - Volba člena do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva
Libereckého kraje - na začátek jednání za bod č. 7.
Jiří Lőffelmann
 Požádal o stažení bodu č. 23 – Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva
o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015 - rezort zemědělství a životního prostředí.
Důvodem bylo odstoupení zúčastněného subjektu od žádosti o dotaci na základě domluvy
s LK.
Hlasování o celém programu jednání, vč. stažení bodu č. 23
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů
z
ustavujícího
zasedání
ZK
konaného
dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání ZK konaného
dne 29. 11. 2016, určení zapisovatelky

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Volba volební komise

Martin Půta

5.

Návrh programu

Martin Půta

6.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

7.

Zpráva o činnosti rady kraje za
od 22. listopadu 2016 do 5. prosince 2016

8.

Harmonogram
jednání
na I. pololetí 2017

období

Martin Půta

kraje

Martin Půta

9.

Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje
na období 2017 až 2021

Martin Půta

10.

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících
ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy
na nákup radiostanic

Martin Půta

11.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Ing. Jitka Volfová

12.

Majetkoprávní operace - prodej:

Ing. Jitka Volfová

13.

1)
2)

pozemku v k.ú. Kokonín
pozemku v k.ú. Liberec

3)

pozemku v k.ú. Raspenava

zastupitelstva

Majetkoprávní operace - budoucí darování:
pozemků, komunikace a mostu v k.ú. Nová Ves nad
Popelkou
4
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14.

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

Mgr. Pavel Svoboda

15.

Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017
prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017

Mgr. Pavel Svoboda

16.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí
se zdravotním postižením 2017 - 2020

osob

Mgr. Pavel Svoboda

17.

Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký
kraj pro rok 2017

Mgr. Pavel Svoboda

18.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce
výjezdové základny Rokytnice“

MUDr. Přemysl Sobotka

19.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 –
snížení výdajů kapitoly 912 09 Účelové příspěvky
PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly
920 14 Kapitálové výdaje odbor investic a správy
majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna oken
budova A a B“

MUDr. Přemysl Sobotka

20.

Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj
na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.

MUDr. Přemysl Sobotka

21.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec
na pořízení nákladního automobilu

Ing. Květa Vinklátová

22.

Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt
Lípa Musica

Ing. Květa Vinklátová

23.

Změna termínu realizace projektu Městu Desná Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015

Jiří Löffelmann

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje na zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí
(DUR); Program vodohospodářských akcí 2016

Jiří Löffelmann

25.

Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů
z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické
zátěže

Jiří Löffelmann
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26.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje – změna č. 30

Jiří Löffelmann

27.

Žádost o změnu v projektu „Oprava střechy budovy
základní a mateřské školy“ příjemce obec Nový
Oldřichov

Jiří Löffelmann

28.

Žádost o změnu v projektu „Výměna lamp
veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické
a úsporné LED lampy“ příjemce obec Chlum

Jiří Löffelmann

29.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální
inovační program

Ing. Radka Loučková
Kotasová

30.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02 –
Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2016

Jiří Löffelmann

31.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami

Jiří Löffelmann

32.

Změna termínu ukončení realizace
pro město Jablonné v Podještědí

Ing. Radka Loučková
Kotasová

33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 –
úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace
a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí finančního
a věcného daru Statutárnímu městu Liberec

Petr Tulpa

34.

Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje
na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2017 v Jihomoravském kraji

Petr Tulpa

35.

Volba člena Výboru zdravotnictví Zastupitelstva
Libereckého kraje

Ing. Dan Ramzer, předseda
klubu ODS Zastupitelstva
Libereckého kraje

36.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016
o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě
Doksy na projekt EURO HRY DOKSY 2016

Petr Tulpa

37.

Změna zřizovacích listin a příloh číslo
1 příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice,
Tkalcovská 460, příspěvková organizace

Petr Tulpa

1.
2.
3.

projektu

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala
Staška 213, příspěvková organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
6
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4.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace

38.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09
Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek
poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov
na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých
tratí Bedřichov stadion.

Petr Tulpa

39.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v oblasti tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce
pro FC SLOVAN LIBEREC - mládež

Petr Tulpa

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 –
Úprava kapitol 914 04 – Udržitelnost projektů
spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 –
Spolufinancování EU/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

42.

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL –
platnost od 11. 12. 2016

Marek Pieter

43.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové
přípravy pro Jilemnicko – svazek obcí, na projekt
„Územně technická dokumentace Greenway Jizera
na území Jilemnicka – svazku obcí“

Marek Pieter

44.

Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy změna termínu naplnění závazku zajištění další fáze
realizace projektu Mikroregionu Podralsko

Marek Pieter

45.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 –
snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“

Marek Pieter

46.

Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých
v souvislosti s plněním ze Smlouvy o finanční
spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2016 č. OLP/489/2016 - Ústecký kraj

Marek Pieter
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47.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok
2017

Marek Pieter

48.

Písemné informace

členové rady kraje dle
předložených písemných
informací
Ing. Jitka Volfová

a)

Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období
od 16. 11. 2016 do 6. 12. 2016.
Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj
a inovace Libereckého kraje

b)

Ing. Radka Loučková
Kotasová

c)
d)

Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2016
Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017

Petr Tulpa
Martin Půta

e)

Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec,
a. s. získat statut výzkumné organizace
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad
2016
Soubor opatření a projektů Libereckého kraje
vyplývajících z Opatření obecné povahy, kterým
se vydává Program zlepšování kvality ovzduší,
zóna Severovýchod – CZ05

MUDr. Přemysl Sobotka

Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje
2014 - 2020 za rok 2015
Informace o zahraničních pracovních cestách členů
Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje za období
od 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016

Ing. Radka Loučková
Kotasová
Martin Půta

Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím
výboru projektu „Modernizace KNL, a. s.“

MUDr. Přemysl Sobotka

49.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/16 –
snížení očekávaných příjmů kraje ze Státního fondu
životního prostředí, snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, odbor ekonomický

Ing. Radka Loučková
Kotasová

50.

Žádost o změnu termínu realizace projektu
s registračním číslem 0134 v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Ing. Radka Loučková
Kotasová

51.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16 –
snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“

Marek Pieter

52.

Náměty a připomínky

f)
g)

h)
i)

j)

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

8

0

Ing. Jitka Volfová
Jiří Löffelmann

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat
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6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Miloš Tita, předseda Výboru kontrolního
 Přednesl stanovisko výboru - výbor body projednal a neshledal žádná pochybení.
Vznesené dotazy byly zodpovězeny.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 76/V/16/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.: 524/15/ZK ad 1) z 30. 11. 2016 na 31. 3. 2017
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č.: 396/16/ZK, 530/16/ZK, 539/16/ZK, 540/16/ZK, 541/16/ZK,
542/16/ZK, 543/16/ZK, 544/16/ZK, 545/16/ZK, 546/16/ZK, 547/16/ZK, 550/16/ZK,
551/16/ZK, 553/16/ZK, 554/16/ZK, 556/16/ZK, 563,16/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu 2016 do 5. prosince 2016
Předkladatel: Martin Půta
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 77/V/16/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu 2016 do 5. prosince 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu do 5. prosince 2016.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

9

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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8. (35) Volba člena Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer, předseda klubu ODS
Martin Půta
 Poprosil předsedu volební komise Ing. Dana Ramzera o provedení volby člena Výboru
zdravotnictví ZK.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Přivítal přítomné a představil projednávaný bod č. 8 - Volba člena Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje - Petr Žídek, ODS.
 Potvrdil, že u nominovaného byl doručen písemný souhlas s nominací.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení bodu č. 8 – Výbor zdravotnictví
USNESENÍ č. 78/V/16/ZK
Volba člena Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
člena Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
- Petra Žídka, ODS.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (8) Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2017
Předkladatel: Martin Půta
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 79/V/16/ZK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na I. pololetí roku 2017.
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

10

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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10. (9) Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 80/V/16/ZK
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Koncepci prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021.
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. (10) Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup radiostanic
Předkladatel: Martin Půta
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 81/V/16/ZK
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup radiostanic
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
oznámení starostky Obce Plavy o nerealizaci projektu nákupu radiostanic - smlouvy
č. OLP/1091/2016 o poskytnutí dotace mezi Obcí Plavy, IČO 00262510, se sídlem Plavy 186,
468 46 Plavy a Libereckým krajem,
schvaluje
Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 mezi Obcí Plavy, IČO 00262510, se sídlem Plavy 186,
468 46 Plavy a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dohodu o zrušení závazků vyplývajících
ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 mezi Obcí
Plavy, IČO 00262510, se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy a Libereckým krajem Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
11
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Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 10

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (11) Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke, předseda Výboru finančního
 Přednesl stanovisko výboru – výbor na svém jednání materiál projednal a doporučil
ho zastupitelstvu kraje schválit.
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru – výbor na svém jednání bod v kapitole dopravy projednal
a doporučil ho zastupitelstvu kraje schválit.
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru – výbor na svém jednání projednal tento bod a bere
na vědomí kapitolu určenou pro sport.
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – výbor na svém jednání projednal kapitolu 04 a vzal ji
na vědomí.
Mgr. Roman Baran, předseda Výboru zemědělství a životního prostředí
 Přednesl stanovisko výboru – výbor na svém jednání projednal bod a doporučil
ho zastupitelstvu kraje schválit.
Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Přednesl stanovisko klubu ZpLK - hovořil o příjmech kraje a o jejich nárůstu. Upozornil
na možné zbytečnosti, na které se finanční prostředky vynakládají. Z návrhu rozpočtu
kraje uvedl např. projekt na parkovací dům u KÚ. Sdělil, že v blízkosti KÚ parkovací
dům již stojí, u OD Fórum. Kapacita zde není naplněna a doplňuje se s potřebami KÚ.
Pokud bude záměr realizován, budou vedle sebe stát dva parkovací domy, z nichž jeden
bude téměř zaplněn v pracovní době a druhý ve večerních hodinách a víkendech, to dle
něj není ani chytré, ani úsporné řešení. Na druhé straně není využita příležitost
komfortního rozpočtu investovat do dlouhodobě podfinancovaných oblastí – do lidí.
V sektoru sociálních věcí velká část zaměstnanců příspěvkových organizací kraje dosáhne
jen na minimální mzdu. Zde kraj může pomoci a použité finance by byly poznat. K růstu
v této kapitole došlo, ale bylo by na místě dojít podstatně dál. V dalších položkách
v rozpočtu kraje se vkládá důvěra vedení LK v to, že se v průběhu roku napraví, dle slibů.
Jedná se o fond pro obnovu kulturních památek, kde jsou uvedené finanční prostředky
rozlišné od částek uvedených v Programovém prohlášení koalice.

12

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016

==================================================================
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Navázal na prof. Šedlbauera. V návrhu rozpočtu kraje ho zaujala jedna opakující se věc
ve srovnání s rozpočtem loňského roku. Je zde opětovný nárůst na prezentaci a propagaci
LK. Chápal loňský nárůst finančních prostředků, který má opodstatnění. Předpokládal,
že se po volbách vrátí návrh rozpočtu do normálu. Uvedené nárůsty nejsou spojené s prací
LK pro občany. Uvedl, na co jsou zvýšené výdaje navrženy. Prostor pro optimalizaci
výdajů LK by si kapitola na prezentaci a propagaci LK zasloužila.
Marek Pieter
 Konstatoval, že v roce 2016 došlo k navrácení financí v rámci rozpočtového určení daní,
daní z příjmů z hranice 7,86 % celostátního výnosu na 8,92 % jako u ostatních položek.
Ostatní meziroční nárůst, který je z loňského roku do letošního roku, mohli všichni
zaregistrovat i v Liberci, i ostatní města mají navýšené příjmy. Vše se do rozpočtu
nevejde, byl připravován bývalou radou kraje. Programové prohlášení koalice se podaří
navýšit v rámci upraveného rozpočtu. První větší rozpočtová opatření proběhnou v lednu,
např. doplnění navýšení fondu na obnovu kulturních památek. V rezortu sociálních věcí je
snaha navyšovat příjmy. V rámci propagace a prezentace LK je výhodou, že umožnilo
přístup i opozici, která má v těchto položkách možnost se prezentovat. Jedná se o snahu
informovat veřejnost.
Ing. Jitka Volfová
 Sdělila, že v rámci sociálních služeb se budou řešit platy zaměstnanců. Aby se k tomu
přistoupilo spravedlivě, v rámci hospodářského výsledku, bude LK hledat možnosti
dalších rezortních priorit. Poté, co se zjistí, kolik financí zbývá, bude si moci každý rezort
uplatnit své priority a rezervy se na tyto záležitosti budou moci použít.
Bc. Zuzana Kocumová
 Vznesla dotaz na odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. Bývalo dobrou
tradicí, že byly podporovány regionální výrobky, tradice a místní výrobci. Letos tento
dotační program není podpořen, stejně jako regionální inovační program, z jakého důvodu
to tedy je.
 Dále vznesla dotaz, jak je to se sportovními programy. V této chvíli se zdá, že většina
financí ve sportovních programech je přesunuta pod jeden program, vůbec není naplněn
program údržba a provoz a nájem sportovních zařízení. Tento program má velký převis,
proč tedy není naplněn.
 Věří, že v rámci řešení záměru parkovacích míst u KÚ budou zvažována i jiná řešení.
Uvedla, že jednala s vedením OD Fórum. Dle informací a jednoduchého výpočtu je zde
volných asi 340 parkovacích míst. Má dojem, že i přesto, že má kraj výrazně vyšší příjmy
než v minulých letech, investice do dalšího nadbytečného parkovacího domu, když jsou
zde jiné nedofinancované položky, nesmyslná.
Martin Půta
 Sdělil, že se LK oficiálně zeptal OD Fórum na řešení využití míst v parkovacím domě.
Není zde možnost realizace tohoto řešení.
Mgr. Marie Filipová, vedoucí odboru kancelář ředitele
 Potvrdila, že OD Fórum není schopen poskytnout celoročně parkovací místa
v parkovacím domě. V úvahu připadá pouze mnohem menší množství míst, než která KÚ
potřebuje a to jen v určité části roku. OD Fórum nabízí pouze krátkodobou a kapacitně
omezenou pomoc.
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Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Sdělil, že navyšování příjmů je pozitivní záležitost a že tu nekritizoval. Je potřeba dát si
pozor na zbytečné utrácení, jedná se o parkovací dům. Řešení, kdy se kvůli omezené době
vytvoří kapacity, které z velké části, jak denní doby, tak roku, nejsou naplněné, není
chytré. V dnešní době existují systémy, které navádějí řidiče na volná parkovací místa
ve městech. Tento systém se připravuje. LK může ve spolupráci se SML dospět k řešení
lacinějšímu, efektivnějšímu a bude mít dopad na lepší vzhled KÚ.
 Dále sdělil, že v rámci rozdělování hospodářského výsledku se za platy zaměstnanců
v sociální oblasti také přimlouvá.
Martin Půta
 Sdělil, že by v Liberci přivítal pro řidiče navigační systém na volná parkovací místa
ve městě.
 K otázce podprogramů - dotační fond se bude stejně jako v uplynulých letech
dofinancovávat z hospodářského výsledku. V žádném z předchozích období nebyl dotační
fond naplněn při schvalování samotného rozpočtu. Pokaždé docházelo k tomu,
že se do dotačního fondu peníze právě při rozdělování hospodářského výsledku
podprogramy doplňovaly. Jaké podprogramy budou vyhlášeny, bude na rozhodnutí
příslušných výborů ZK.
Marek Pieter
 Reagoval na komentáře k záměru parkovacího domu – je vypracována studie, která jasně
hovoří o využití celého areálu. Musí se zohlednit projekty, které budou realizovány
v okolí KÚ, související s nárůstem potřeby parkovacích míst.
 V návrhu rozpočtu jsou zohledněni regionální výrobci. Inovace a další záležitosti budou
realizovány v rámci rozdělení vyšších daňových příjmů za rok 2016, v lednu
na vyšší částku, není třeba plánovat dopředu. Požadavky jednotlivých odborů, co je třeba
naplnit, byly sděleny.
Petr Tulpa
 Doplnil odpověď na otázku paní Kocumové ohledně podpory sportovních areálů.
V návrhu rozpočtu je stanovena přesně záležitost sportovní oblasti dle koncepce, na které
se podílela i paní Kocumová. Rozdělování hospodářského výsledku podporuje areály
i jejich provoz tam, kde je i mládež. V rámci zlepšeného hospodářského výsledku
by se mohly do těchto oblastí nasunout další finance.
Bc. Zuzana Kocumová
 Komentovala potřeby parkovacích míst v okolí KÚ. K navrhovaným řešením by
se nemělo přistupovat s ironií, ale partnersky. K dotačním programům sdělila, že se strana
ZpLK snažila, jak v krajské koalici, tak nyní na SML, o větší podporu pro sportovní
oblast. Pro organizace, které jsou často závislé na vyhlášení dotačních programů, je
nepříjemné čekat. Pokud se to dostává do pozdějších částí roku, tak to spěje k tomu, že
se to dozvídají v druhé polovině roku a nastává složitá situace. Uspokojení dotačních
programů by mělo mít prioritu větší než řešení parkovacích míst v okolí KÚ.
Martin Půta
 Opakovaně sdělil, že nabízené řešení situace ze strany ZpLK bylo prověřeno a není
možné ho realizovat.
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Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Sdělil, že představa Výboru pro tělovýchovu a sport je snížení administrativní náročnosti.
Jedním z řešení by bylo sloučení programu pro činnost, údržbu a provoz tělovýchovných
zařízení. Je potřeba, co nejméně zatěžovat žadatelské subjekty. Věc je na rozhodnutí
výboru.
Ing. Jitka Volfová
 Konstatovala, že LK má priorit mnoho a ne každá se dá vyřešit prvotně. Každý rezort
si uplatňuje své priority. U dotačních programů je potřeba vyčkat na hospodářský
výsledek.
Martin Půta
 Konstatoval, že ve výborech se očekává debata o nastavení dotačních programů.
Od žadatelů se ozývají názory, že program není jednoduchý. Dost často se projednávají
změny v žádostech, v posunování termínů, v parametrech, než proběhnou nové výzvy
v dalším roce. Je potřeba najít cestu, jak situaci zjednodušit, jsou nové požadavky
na základě zákona na evidenci všech dotací, které se poskytují z rozpočtu kraje. Kontrolní
orgány mají představu, že by měla být jednotná evidence na jednom místě, a to všech
dotací a transferů, které se z rozpočtu kraje poskytují. Cílem je, aby se to nedotklo
žadatelů. Nedá se očekávat, že budou vyhlášeny dotační programy v lednu. Naopak se dá
očekávat projednávání řešení například zvýšených daňových příjmů.
Petr Tulpa
 Potvrdil slova pana Půty, dotační fondy se nezkrátí, vyhlášení nebude začátkem roku.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 82/V/16/ZK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet Libereckého kraje na rok 2017, kterým se stanoví celkový objem příjmů částkou
2.828.080.700 Kč, celkový objem výdajů částkou 2.731.205.700 Kč a kladné saldo
ve výši 96.875.000 Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních
komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 –
financování,
b) věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2017,
c) pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce
2017 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017,
d) provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím rozpočtových
opatření Radou Libereckého kraje v případech:
1) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku přijetí
rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních
fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje, u kterých je
předem stanoven účel použití nebo příjemce takových finančních prostředků
převáděných do rozpočtu kraje,
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2) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního
rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního
vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok,
3) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp.
dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty
spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo
které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů
EU u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje
v předcházejících obdobích,
4) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku zapojením
prokazatelně nedočerpané části finančních prostředků u jmenovitých transferů nebo
výdajů kraje, které byly příslušnými orgány kraje schváleny a mají charakter
smluvního nebo obdobného závazku přecházejícího z předchozího rozpočtového
roku do rozpočtu 2017,
5) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti se zapojením
nařízeného odvodu, nebo v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením částky
nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové organizace zřízené krajem
na financování konkrétní jmenovité akce po ukončení její realizace,
6) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vypořádáním, resp.
vrácením zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu porušení
rozpočtové kázně, příp. prominutého penále z odvodu uloženého z důvodu porušení
rozpočtové kázně,
7) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim dojde
v průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů, kdy
o poskytnutí takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, rada kraje,
8) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje a kapitoly
923 – Spolufinancování EU, pokud k nim dojde v průběhu roku u jmenovitých
projektů, akcí a činností dle aktuálních potřeb,
9) změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových projektů
do rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku projektů, tj. příjemcům
podle schváleného pořadí, na schválený účel a do navržené výše dotace,
10 změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází
) ke změně závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp. upraveného
rozpočtu kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit schválený rozpočet Libereckého kraje
na rok 2017 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 11

PRO:

37

PROTI:

3

ZDRŽEL SE:

16

5

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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13. (12) Majetkoprávní operace - prodej:
1)
pozemku v k.ú. Kokonín
2)
pozemku v k.ú. Liberec
3)
pozemku v k.ú. Raspenava
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 83/V/16/ZK
Majetkoprávní operace - prodej:
1)
pozemku v k.ú. Kokonín
2)
pozemku v k.ú. Liberec
3)
pozemku v k.ú. Raspenava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) prodej části p.p.č. 950/1 o výměře 69 m2, nově označená jako p.p.č. 950/5, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1500-012/2016
ze dne 1. 8. 2016, nacházející se v k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou, a evidované
na listu vlastnictví č. 32 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, manželům
za kupní cenu ve výši 34.500 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc pět set
korun českých) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou kupující,
2) prodej části p.p.č. 4571/1 o výměře 27 m2, nově označené jako p.p.č. 4571/42, zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití garáž, vymezené geometrickým plánem č. 5300147/2016 ze dne 14. 6. 2016, nacházející se v k.ú. Liberec, obec Liberec, a evidované
na listu vlastnictví č. 10330 u Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 27.000 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc korun
českých) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
3) prodej části p.p.č. 651 o výměře 262 m2, nově označené jako p.p.č. 651/2, trvalý travní
porost, vymezené geometrickým plánem č. 1595-107/2016 ze dne 5. 5. 2016, nacházející
se v k.ú. Frýdlant, obec Raspenava, a evidované na listu vlastnictví č. 1352
u Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 26.200 Kč (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) s tím,
že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 3
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14. (13) Majetkoprávní operace - budoucí darování: pozemků, komunikace a mostu
v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
Předkladatelka: Ing. Jitka Volfová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 84/V/16/ZK
Majetkoprávní operace - budoucí darování: pozemků, komunikace a mostu v k.ú. Nová
Ves nad Popelkou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
budoucí darování p.p.č. 3131 o výměře 2926 m2, p.p.č. 3137 o výměře 635 m2 a p.p.č. 3141
o výměře 76 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Nová Ves
nad Popelkou, obci Nová Ves nad Popelkou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 361
u Katastrálního pracoviště Semily, včetně stavby komunikace ev.č. III/2848A a mostního
objektu ev.č. 2848a-1, obci Nová Ves nad Popelkou, se sídlem Nová Ves nad Popelkou 244,
512 71 Nová Ves nad Popelkou, IČO 00275948, kdy dochází k rekonstrukci výše uvedených
nemovitých věcí v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice k nádraží v Nové Vsi
nad Popelkou“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 13

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (14) Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod a poprosil Ing. Ramzera o doplnění.
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí
 Přednesl stanovisko výboru – jednotlivé body č. 14, 15 a 16 výbor projednal
bez připomínek a doporučuje zastupitelstvu kraje je schválit.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 85/V/16/ZK
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Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních
věcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, v souvislosti se změnou sídla příspěvkové organizace
a se svěřením správy nemovitého majetku v katastrálním území Starý Harcov
a Liberec,
2) úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov pro osoby
se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, v souvislosti s úpravou
názvu a změnou sídla příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit po schválení materiálu v Zastupitelstvu
Libereckého kraje předložení zřizovacích listin příspěvkových organizací k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 14

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (15) Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
 Martin Půta předkladatele doplnil.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 86/V/16/ZK
Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizovaný Akční plán pro rok 2017 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zaslat aktualizovaný Akční plán pro rok
2017 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje
2014 – 2017 na Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Termín: 05. 01. 2017
b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
aktualizovaný Akční plán pro rok 2017 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
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sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017 na webových stránkách Libereckého
kraje.
Termín: 05. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 15

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (16) Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 2020
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 87/V/16/ZK
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2017 - 2020
a ukládá
Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajisti zveřejnění
na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 0
HLASOVÁNÍ Č.: 16 PRO: 43
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 2

18. (17) Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký kraj pro rok 2017
Předkladatel: Mgr. Pavel Svoboda
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 88/V/16/ZK
Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký kraj pro rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Metodiky pro poskytovatele (včetně aktualizovaných příloh), která provádí
poskytovatele sociálních služeb procesem dotačního řízení pro rok 2017
20
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
Metodiku pro poskytovatele (včetně aktualizovaných příloh) na webových stránkách
Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 17

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (18) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015 o poskytnutí investiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce výjezdové základny
Rokytnice – projektová dokumentace“
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Martin Půta
 Požádal o úpravu materiálu po projednání – název bodu doplnit o upřesnění, že se jedná
o projektovou dokumentaci.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 89/V/16/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice
– projektová dokumentace“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace, IČ 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec I-Staré Město,
o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice“,
na jehož realizaci byla přiznána dotace na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 505/15/ZK ze dne 24. 11. 2015,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice“
z 31. 12. 2016 dle smlouvy č. OLP/2880/2015, schváleného usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 505/15/ZK ze dne 24. 11. 2015, do 30. 6. 2017, a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 19. 8. 2017,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2880/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČ 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec I-Staré Město, na projekt
„Rekonstrukce výjezdové základny Rokytnice“, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu a vyúčtování
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a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
o výsledku MUDr. Vladimíra Hadače, ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 18

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (19) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly
912 09 Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 920 14
Kapitálové výdaje odbor investic a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna
oken budova A a B“
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 90/V/16/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly 912 09
Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 920 14
Kapitálové výdaje odbor investic a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna oken
budova A a B“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 376/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 912 09 –
Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel LRN Cvikov – výměna oken
pavilonu A v celkové výši 6.897.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové
výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov, p.o. –
výměna oken budova A a B v celkové výši 6.897.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 19

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (20) Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady
Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Předkladatel: MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 91/V/16/ZK
Zmocnění delegovaného zástupce za Liberecký kraj na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ 27283933,
se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63,
návrh pořadu jednání, včetně navrhovaných usnesení valné hromady společnosti, která
se uskuteční dne 4. 1. 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a. s., dne 4. 1. 2017 zastupoval Liberecký kraj a aby hlasoval
pro navržená usnesení valné hromady, a dále v souladu s usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 62/V/16/ZK ze dne 29. 11. 2016.
Termín: 04. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 20

PRO:

40

PROTI:

3

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

22. (21) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení
nákladního automobilu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Vznesl dotaz, zda podmínka 70 % využití plochy je používána standardně nebo kde
se tedy vzala.
Martin Půta
 Odpověděl panu Baxovi, že plocha 70 % byla schválena předchozím ZK. Navrhl ji rezort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Od divadla F. X. Šaldy nebyly k dispozici
návrhy, ZK to schválilo. Poté byly dodány návrhy, které akceptovaly požadavky, ale logo
bylo příliš velké. Byla dojednána podmínka a ta byla schválena zastupitelstvem kraje
dle smlouvy. Nyní je potřeba ji upravit, aby nedošlo k porušení smluvních závazků.
Podmínka propagace v jiných dotacích pro toho, kdo poskytuje, je standardně uvedena
v dotacích, ovšem toto byla dotace mimořádná, neprogramová, ale přímá.
Hana Maierová
 Jednalo se o individuální dotaci s individuální smlouvou. Podmínka byla věcí vzájemné
domluvy. Na začátku nemělo ani divadlo představu o tom, jak bude grafika vypadat. Je to
méně významná záležitost ve vztahu k tomu, o jakou dotaci se ve vztahu k divadlu
F. X. Šaldy jednalo.
23
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PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Plochu 70% při schvalování přehlédl. Šlo mu o podstatu věci, ocenil, že LK pochopil
přínos Divadla F. X. Šaldy pro kulturu v LK. Ale nevěděl, že si LK chce koupit pojízdný
billboard. Uvedl, že se ptal, zda se jedná o standardní věc nebo ne a že mu bylo
vysvětleno, že se jedná o mimořádnou dotaci a tak si tedy dá při mimořádných dotacích
pozor, aby plocha byla srovnatelná jako u mimořádných dotací u záležitostí, které řeší
SML.
Lena Mlejnková
 Sdělila, že zastupitelstvo kraje tu je za Liberecký kraj, za LK také vystupuje, chová
se jako řádný hospodář a obhajuje zájmy LK. Tady se naopak supluje něco, co není
v kompetenci a přesto LK podporuje tyto aktivity, protože je to, dle jejího názoru, dobře.
Nesouhlasila s komentářem, který zazněl.
Ing. Květa Vinklátová
 Upozornila, že LK si nesjednává billboard. Na základě grafického návrhu si LK
uvědomil, že nepoměr je jasný. Došlo k nápravě a logickému vyřešení a vše je nyní
v pořádku.
Martin Půta
 Předpokládal, že když Divadlo F. X. Šaldy s odborem předkládá na ZK smlouvu, tak je
vzájemně vyjednaná, a to byla. Chyba byla, že divadlo nemělo zpracovaný grafický
návrh, jak bude automobil vypadat.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 92/V/16/ZK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení nákladního automobilu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/340/2016, uzavřené mezi Divadlem F. X. Šaldy Liberec, se sídlem Zhořelecká 344/5,
460 01 Liberec, IČO 00083143 a Libereckým krajem, kterým se mění podmínka v čl. III.
odst. 12 smlouvy, týkající se velikosti loga kraje umístěného na nákladním automobilu
pořízeném z dotace kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje ředitelku Divadla F. X. Šaldy Liberec.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 21

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

24

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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23. (22) Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa
Musica
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
 Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 93/V/16/ZK
Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa Musica
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/2425/2016, uzavřené mezi ARBOR – spolkem pro duchovní obnovu, se sídlem
Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa, IČO 70820503 a Libereckým krajem, kterým se mění
doba účinnosti smlouvy z 5 let na 3 roky v odst. 1. a 3. Článku I., v odst. 1. Článku II.,
v odst. 4. a 5. Článku III. smlouvy
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje předsedu spolku ARBOR.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 22

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou
v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí
(DUR); Program vodohospodářských akcí 2016
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 94/V/16/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
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zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR); Program
vodohospodářských akcí 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16, kterým se:
1. upravují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy na „Zajištění zásobování
pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ ve výši
1.018.207,80 Kč a současně se upravují specifické ukazatele v kapitole 932 08 - Fond
ochrany vod Libereckého kraje, „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování
v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ v celkové výši 1.018.207,80 Kč, v tom:
a) specifický ukazatel „DUR - Hrádek n. N. - Václavice“ snižuje o 658.841,40 Kč
na částku 647.958,60 Kč,

2.

b) specifický ukazatel „DUR – Chrastava – Horní Vítkov“ snižuje o 359.366,40 Kč
na částku 294.033,60 Kč,
c) nespecifikované rezervy se navyšují o 1.018.207,80 Kč na 4.484.207,80 Kč,
snižují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy Programu vodohospodářských akcí
ve výši 907.639,- Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
v celkové výši 907.639,- Kč, v tom:
a)

specifický ukazatel „Košťálov, Kundratice střed - PD na obnovu vodovodu Košťálov“ ve výši 150.960,- Kč,
b) specifický ukazatel „Košťálov, PD na obnovu vodovodního řadu, dolní část obce SO Košťálov a Libštát“ ve výši 112.492,80 Kč,
c)

specifický ukazatel „Benecko - přeložka vodovodu Štěpanická Lhota VHS -Turnov“
ve výši 644.186,2 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje:
1. na „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów“, do úhrnné výše 941.992,20 Kč níže uvedeným příjemcům do výše uvedené
v tabulce

Název
příjemce

IČ

Adresa/sídl
o

0026285 Horní
Město
4
náměstí 73,
Hrádek
46334
nad Nisou
Hrádek nad
Nisou

Název projektu

Zajištění zásobování
pitnou vodou v
Hrádku nad Nisou městské části
Václavice,
zpracování
26

Dotace
v max. výši
Kč/podíl
Parametry
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů %
Projektová
dokumentace 647.958,60
k územnímu
/90%
řízení 1 ks
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Město
Chrastav
a
2.

0026287 náměstí 1.
1
máje 1,
463 31
Chrastava

projektové
dokumentace pro
územní rozhodnutí
Zajištění zásobování
pitnou vodou
Chrastavy – Horního
Vítkova

Projektová
dokumentace 294.033,60
k územnímu
/90%
řízení 1 ks

Program vodohospodářských akcí 2016, v úhrnné výši 907.639,- Kč níže uvedeným
příjemcům do výše:

Název příjemce

IČ

Adresa/sídl
o

Název
projektu

Košťálov,
Kundratice
Košťálov
střed –
0027584
201, 512 02 projektová
Obec Košťálov
1
Košťálov dokumentace
na obnovu
vodovodu
Košťálov,
projektová
Košťálov dokumentace
Svazek obcí
6201320
201, 512 02
Košťálov a
na obnovu
3
Košťálov
Libštát
vodovodního
řádu, dolní
část obce
Benecko –
Antonína
Vodohospodářs
přeložka
4929593
Dvořáka
ké sdružení
vodovodu
4
287, 511 01
Turnov
Štěpanická
Turnov
Lhota

Parametry

Dotace
v max. výši
Kč/podíl
dotace
z celkovýc
h
způsobilýc
h výdajů
%

Projektová
dokumentace
k územnímu a
stavebnímu
řízení 1 ks

150.960,/68%

Projektová
dokumentace
112.492,80
k územnímu a
/69,44
stavebnímu
řízení 1 ks

Vodovodní
řady 393,4 m

644.186,2
/70%

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje:
1. „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów“ uzavíranou:
a)

mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČ 00262854 na projekt pod názvem „Zajištění zásobování
pitnou vodou v Hrádku nad Nisou - městské části Václavice, zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí“, č. OLP/5133/2016,
27
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2.

b) mezi Libereckým krajem a Městem Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
IČ 00262871, na projekt pod názvem „Zajištění zásobování pitnou vodou Chrastavy
– Horního Vítkova“, č. OLP/5134/2016,
Program vodohospodářských akcí 2016 uzavíranou:
a)

mezi Libereckým krajem a Obcí Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov,
IČ 00275841, na projekt pod názvem „Košťálov, Kundratice střed – projektová
dokumentace na obnovu vodovodu“, č. OLP/4666/2016,
b) mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Košťálov a Libštát, IČ 62013203,
na projekt pod názvem „Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního
řádu, dolní část obce“, č. OLP/5131/2016,
c) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Benecko –
přeložka vodovodu Štěpanická Lhota“, č. OLP/5135/2016
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2016,
2.

Termín: 31. 01. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 03. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 23

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace
ekologické zátěže
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 95/V/16/ZK
Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace
ekologické zátěže
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické
zátěže č. OLP/4767/2016 mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec,
IČ 70891508, Městem Železný Brod se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,
IČ 00262633, Obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, IČ 00262501 a panem
Josefem Pulíčkem
IČ 43247237
28
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Smlouvu o spolupráci při odstranění odpadů
z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže č. OLP/4767/2016 k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 20. 04. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 24

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 30
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 96/V/16/ZK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 30
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu č. 30 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro město Turnov
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat město Turnov o usnesení Zastupitelstva kraje.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 25

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Žádost o změnu v projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“
příjemce obec Nový Oldřichov
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
 Přednesla stanovisko výboru – výbor projednal body č. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 48 b),
48 h), 49 a 50, podpořil navržená usnesení a doporučil je zastupitelstvu kraje ke schválení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 97/V/16/ZK
29
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Žádost o změnu v projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“
příjemce obec Nový Oldřichov
Zastupitelstvo kraje po projednání
mění
část usnesení č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016 v části termín realizace u projektu „Oprava
střechy budovy základní a mateřské školy“ příjemce obec Nový Oldřichov, Mistrovice
č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov, IČ 00260789 takto:
3
Poř. číslo
00260789
IČ
obec Nový Oldřichov
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT1
Oprava střechy budovy základní a mateřské školy
Název
projektu
Hlavní aktivitou tohoto projektu je oprava střechy objektu školy.
Navrhované stavební úpravy budou spočívat v demontáži
nadřímsových žlabů, oplechování říms, oplechování komínů,
oplechování okapů a svodů. Budou odstraněny nadstřešní části
Účel
komínů. Střešní plášť je v současné době nevyhovující v
projektu
havarijním stavu. Dochází k zatékání do interiéru školy a degradaci
konstrukcí navazujících na střechu. Dále pak k zatékání do půdních
prostor, které není možné využít pro volnočasové aktivity dětí.
kompl 1
Parametry oprava střechy
projektu
977460
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 30,69
na
nákladech
projektu
(%)
Požadované 300000
prostředky
(Kč)
Neinvestice
Investice/
neinvestice
1.7.2016 - 30.6.2017
Termín
realizace
projektu
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Nový Oldřichov o změnách
v projektu.
30
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Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 26

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. Žádost o změnu v projektu „Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu
za ekologické a úsporné LED lampy“ příjemce obec Chlum
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 98/V/16/ZK
Žádost o změnu v projektu „Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické
a úsporné LED lampy“ příjemce obec Chlum
Zastupitelstvo kraje po projednání
mění
část usnesení č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016 v části termín realizace projektu u projektu
„Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické a úsporné LED lampy“ příjemce
obec Chlum, č.p. 95, 472 01 Chlum, IČ 00483362 takto:
73
Poř. číslo
00483362
IČ
obec Chlum
Příjemce
dotace/
žadatel
Dotační titul DT4
Výměna lamp veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické a
Název
úsporné LED lampy
projektu
Výměnou lamp veřejného osvětlení dosáhnout úspory energie,
snížit ekologickou zátěž, snížit světelný smog, zlepšit bezpečnost v
Účel
obci, ušetřit finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného
projektu
osvětlení.
lampa LED 1915028016 - VOLTANA
ks
39
Parametry 2/5102/16LED/500mA/28W
lampa LED 1915020016 - VOLTANA
ks
12
projektu
2/5102/16LED/350mA/20W
385837
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,98
na
nákladech
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projektu
(%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

270000
Neinvestice
1.6.2016 - 30.11.2016

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Chlum o změnách v projektu.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 27

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

29. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 2.2 – Regionální inovační program
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 99/V/16/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program
2.2 – Regionální inovační program
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program
do výše 137 375 Kč, níže uvedenému subjektu:
49976796
IČ
Příjemce MODUS, spol. s r.o.
dotace/
žadatel
Společnost s ručením omezeným
Právní
forma
Inovace prachotěsného svítidla na základě využití fotonických měničů typu
Název
projektu LED
32
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Účel
projektu

Účelem je inovovat prachotěsné svítidlo na základě využití fotonických
měničů typu LED.

Virtuální prototyp (model) prachotěsného svítidla – ks – 1; inovační
Parametry
technologický audit – ks - 1
projektu
196.250
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 137.375
maximální
výši (Kč)
Investice/ Neinvestice
Neinvestice
16. 1. 2017 – 30. 6. 2017
Termín
realizace
projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady
kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního
plánování, smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
č. 2.2 – Regionální inovační program, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 15. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 28

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

30. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2016
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Jan Sviták
 Nahlásil střet zájmu.
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Vladimír Stříbrný
 Nahlásil střet zájmu a uvedl, že se zdrží hlasování.
Martin Půta
 Poblahopřál obci Prysk, tedy starostovi Svitákovi, za 2. místo v celostátní soutěži Vesnice
roku.
Jiří Lőffelmann
 Poblahopřál obci Zlatá Olešnice a obci Heřmanice za umístění v soutěži. Obci Prysk
blahopřál osobně v den vyhlašování soutěže.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 100/V/16/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16, kterým se:
a) upravují specifické ukazatele v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, a to snížením specifického ukazatele Vesnice roku o částku
300.000 Kč a navýšením specifických ukazatelů Rekonstrukce Kulturního domu
Heřmanice o částku 150.000 Kč a Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice
o částku 150.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
b) snižují výdaje v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, a to snížením
specifického ukazatele finanční rezerva o částku 500.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole
917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to navýšením
specifického ukazatele Dokončení projektu obnovy a rekonstrukce přírodní a požární
nádrže v obci Prysk o částku 500.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1) obci Heřmanice, č.p. 2, 464 01 Heřmanice, IČ: 00672068 na projekt „Rekonstrukce
Kulturního domu“ do výše 150.000 Kč,
2) obci Zlatá Olešnice, č.p. 172, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ: 00262625 na projekt
„Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice“ do výše 150.000 Kč,
3) obci Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ: 00525197 na projekt „Dokončení projektu
obnovy a rekonstrukce přírodní a požární nádrže v obci Prysk“ do výše 500.000 Kč,
vyhrazuje si pravomoc
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválit
smlouvy o poskytnutí účelových dotací mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a) č. OLP/5216/2016 na projekt „Rekonstrukce Kulturního domu“ uzavíranou mezi
Libereckým krajem a obcí Heřmanice, č.p. 2, 464 01 Heřmanice, IČ: 00672068,
b) č. OLP/5217/2016 na projekt „Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice“
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c)

uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Zlatá Olešnice, č.p. 172, 468 47 Zlatá
Olešnice, IČ: 00262625,
č. OLP/5219/2016 na projekt „Dokončení projektu obnovy a rekonstrukce přírodní
a požární nádrže v obci Prysk“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Prysk, Dolní
Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ: 00525197

a ukládá
a) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016,
Termín: 31. 01. 2017
b) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/5216/2016, č. OLP/5217/2016 a č. OLP/5219/2016 hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 28. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 29

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami
Předkladatel: Jiří Lőffelmann
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 101/V/16/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Rovensko pod Troskami, se sídlem náměstí
prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ: 00276073, o prodloužení
termínu realizace projektu „Výměna oken na radnici v Rovensku pod Troskami“, 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 „Výměna oken na radnici v Rovensku
pod Troskami“ z 31. 12. 2016 na 31. 3. 2017, a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2017 na 20. 5. 2017, a z 31. 3. 2017 na 30. 6. 2017
pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí,
schvaluje
35
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znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Rovensko pod Troskami, se sídlem náměstí
prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ: 00276073 a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu
„Výměna oken na radnici v Rovensku pod Troskami“
a ukládá
1) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,
Termín: 31. 12. 2016
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Martinu Půtovi,
hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 30

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. Změna termínu ukončení realizace projektu pro město Jablonné v Podještědí
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 102/V/16/ZK
Změna termínu ukončení realizace projektu pro město Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce ze dne 25. 11. 2016 o třetí prodloužení termínu ukončení realizace projektu
a to z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2017
neschvaluje
prodloužení termínu realizace projektu pro žadatele město Jablonné v Podještědí, schváleného
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – podprogramu 2.3. – Zpracování územních
plánů, č. OLP/2585/2013 z 31.12.2016 na 31.12.2017 z důvodu posouzení příčin uvedených
v žádosti příjemce jako neobjektivních a překračujících rámec podprogramu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět žadatele o rozhodnutí
zastupitelstva kraje
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 31

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

36

2

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat
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33. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 – úprava kapitol 913 04 –
příspěvkové organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a poskytnutí finančního a věcného daru Statutárnímu městu Liberec
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
RNDr. Robert Gamba, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
 Přednesl stanovisko výboru – body č. 33, 37, 38, 39, 41 výbor projednal a buď vyjádřil
souhlas, nebo je vzal na vědomí, dle typu usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 103/V/16/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16 – úprava kapitol 913 04 – příspěvkové
organizace a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a poskytnutí finančního a věcného daru Statutárnímu městu Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/16, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje následovně:
a) snižuje se kapitola 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 571.003 Kč – finanční rezerva na řešení provozních
potřeb v průběhu roku,
b) navyšuje se kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 571.003 Kč, akce číslo 04804732001 – STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC, nám. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec – finanční dar,
rozhoduje
1. o poskytnutí věcného daru – movitého majetku po zrušeném Domu dětí a mládeže
Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace (zřízený krajem), jehož
pořizovací cena je 9.213.450,62 Kč, Statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, které darovaný majetek předá
k hospodaření Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec příspěvková organizace (zřízený
městem), se sídlem Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ: 71294511,
2.

o poskytnutí finančního daru ve výši 571.003 Kč Statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978
a ukládá
1. Petru Tulpovi, členovi rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, informovat obdarovaného o poskytnutí věcného a finančního daru,
2.

Termín: 31. 03. 2017
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, pro resort ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 32

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

34. Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky 2017 v Jihomoravském kraji
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 104/V/16/ZK
Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky 2017 v Jihomoravském kraji
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky v roce 2017 v Jihomoravském kraji v celkovém maximálním počtu 316
osob.
HLASOVÁNÍ Č.: 33

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (36) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 o poskytnutí účelové dotace
Tělovýchovné jednotě Doksy na projekt EURO HRY DOKSY 2016
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 105/V/16/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné
jednotě Doksy na projekt EURO HRY DOKSY 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu projektu EURO HRY DOKSY 2016, realizovaného Tělovýchovnou jednotou
Doksy, se sídlem Bezdězská 260, 472 01 Doksy, IČ: 00525693, kterou se snižují celkové
náklady projektu na 1.050.000 Kč a mění závazný parametr projektu předpokládané
i skutečné výdaje projektu na 1.050.000 Kč,
2.

znění Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
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na projekt EURO HRY DOKSY 2016, uzavíraného mezi Libereckým krajem
a Tělovýchovnou jednotou Doksy, se sídlem Bezdězská 260, 472 01 Doksy,
IČ: 00525693
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení dodatek
č. 1 smlouvy č. OLP/1622/2016 k podpisu příslušnému členovi Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 34

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (37) Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
2.
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
3.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
4.
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 106/V/16/ZK
Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
2.
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
3.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
4.
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Gymnázia a Střední odborné školy,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, ve které došlo k vymezení
majetkových práv a navýšení hodnot svěřeného nemovitého majetku po rekonstrukci
budovy školy, a to s účinností od 1. 1. 2017,
2. úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Střední školy, Lomnice nad Popelkou,
Antala Staška 213, příspěvková organizace, ve které došlo k vymezení majetkových práv
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3.

a navýšení hodnot svěřeného nemovitého majetku po rekonstrukci kotelny v budově
školy, a to s účinností od 1. 1. 2017,
úplné znění zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, ve které byl upraven
článek VI. Vymezení majetkových práv a povinností, a to s účinností od 1. 1. 2017,

4.

přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace a to z důvodu změn v nemovitém majetku svěřeného
organizaci čímž došlo ke změně v majetku předaného k hospodaření
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit po schválení materiálu v zastupitelstvu kraje předložení
zřizovacích listin přílohy č. 1 zřizovací listiny k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 35

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (38) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09
Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci
Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov
stadion.
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
 Martin Půta doplnil, že vzhledem k diskuzím, které k tomuto bodu proběhly ve Výboru
zdravotnictví ZK, Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK a na jednání
předsedů klubu ZK, rezort připravil změnu tohoto materiálu, kterou zastupitelé obdrželi
dne 16. 12. 2016 emailem. Odbor školství našel vlastní rozpočtové zdroje tak, aby
se nevyužívaly prostředky z jiného rezortu.
Diskuze:
Petr Holub, starosta obce Bedřichov
 Stručně přítomné seznámil s projektem Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov Stadion.
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Sdělil, že výbor doporučil navržené řešení.
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 Představil dopis od pana Kadeřábka, občana Bedřichova, kde byly uvedeny dotazy,
a poprosil starostu Holuba o zodpovězení. Dotazy se týkaly projektu zasněžování. První
dotaz se týkal hladiny hluku ze systému zasněžování. Druhý dotaz směřoval k výrobě
sněhu u místní vodárny a jeho následného rozvozu na plánovaný okruh. Třetí dotaz řešil
plánované osvětlení a jeho negativní dopady.
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Petr Holub, starosta obce Bedřichov
 Odpověděl na dotazy – hlučnost technologie – není pravdou, že nová technologie je
hlučnější než předchozí používaný systém. Cílem je řešení, které plní kritéria, na které
autor dopisu poukazuje. Zasněžovat se bude kratší dobu a s tišším systémem. Úpravna
vody není předmětem projektu, rozvoz sněhu se týká pouze Jizerské padesátky. Osvětlení
bude stávající, a to pouze na stadionu, rozšíření se neplánuje.
Bc. Zuzana Kocumová
 Sdělila, že tento projekt je jeden z mála projektů, které mají pozitivní vliv na prostředí
kolem. Nebýt loňské Jizerské padesátky, která zasněžila začátek magistrály,
tak lyžaři jezdí na jiná místa, kde je více sněhu. Obava z toho, že se zhorší stav, je
zbytečná. Nová technologie je lepší ze všech hledisek. Bc. Kocumová vyjádřila podporu
projektu, má smysl zasněžovat nástupní místo na magistrálu právě v Bedřichově.
Petr Tulpa
 Představil průběh vývoje hledání zdrojů financování projektu. Porovnal změny
z předchozího znění materiálu s materiálem novým, který byl zaslán zastupitelům
dne 16. 12. 2016.
Martin Půta
 Doplnil, že se schvaluje rozpočtová změna, která pokrývá případnou spoluúčast
na projektu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 107/V/16/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje,
odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov
na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 387/16, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje – kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.000.000 Kč následovně:
a)

snížení ukazatele číslo akce – 04700270000 Spolufinancování programu MŠMT –
sportovní infrastruktura obcí ve výši 5.000.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele číslo akce 04804793009 – Obec Bedřichov, Bedřichov 218 –
Zasněžování běžeckých stop – Bedřichov stadion ve výši 5.000.000 Kč,
2. závazek spolufinancování projektu Zasněžování běžeckých stop – Bedřichov stadion
do výše 5.000.000 Kč formou účelové investiční dotace v roce 2017 za předpokladu,
že bude projekt podpořen investiční dotací poskytnutou Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky v rámci Programu 133510 – Podpora technické základny
sportu,
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti informovat obec Bedřichov o schválení závazku Libereckého
kraje spolufinancovat projekt Zasněžování běžeckých stop – Bedřichov stadion do výše
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5.000.000 Kč v roce 2017 za předpokladu, že bude projekt podpořen investiční dotací
poskytnutou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci
Programu 133510 – Podpora technické základny sportu,
2.

Termín: 31. 12. 2016
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017

HLASOVÁNÍ Č.: 36

PRO:

40

PROTI:

2

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (39) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Vladimír Boháč, předseda Výboru pro tělovýchovu a sport
 Přednesl stanovisko výboru - výbor bod projednal a doporučil ho zastupitelstvu kraje
schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 108/V/16/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 382/16, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně:
1. upravuje se kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
ve výši 260.000 Kč,
a)

snížení specifického ukazatele číslo akce 04801360000 – Jizerská o.p.s., Bedřichov –
Jizerská magistrála 2016/2017 ve výši 260.000 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele v celkové výši 260.000 Kč:
p
č

1

číslo
akce
VK DUKLA
0480478
LIBEREC
0000
s.r.o.

s názvem

Husitská
582/28

460 07
254266 Liga mistrů pronájem
Liberec 3 05
akreditované
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výše
podpory v
Kč
260.000
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haly

rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
příjemci:
sml
p
název
ouv
č
projektu
a

ič

žadatel

nákla
psč + dy
obec celke
mv
Kč

ulice

výše
podí
podp
účel
l LK
ory v
projektu
v%
Kč

dem
inim
is

Volejbal
ový klub
Dukla
Liberec
po
vítězství
ve
volejbalo
vé
extralize
2015/16
postoupil
do
prestižní
Liga
Ligy
VK
460
mistrů Husitsk
mistrů.
525
2542 DUKLA
07
56,5
1
pronájem
á
460.0 260.0
Vzhlede ano
2
6605 LIBERE
Libe
2
akreditova
582/28
00
00
mk
C s.r.o.
rec 3
né haly
přísným
podmínk
ám CEV
(Evropsk
á
volejbalo
vá
federace)
musíme
odehrát
všechna
utkání v
Home
Credit
Areně.
2.

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
příjemci:
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p název
č projektu

1

2

Mobilní
vybavení a
pronájem
Home
Credit
Arény pro
FBC
Liberec

psč +
obec

ič

žadatel

2703087
3

460 06
DRACI
Liberec
Dobiášov
FBC
VI700.000
a 851/5
LIBEREC
Rochlic
e

Automatick
á závlaha
1838124
fotbalového
3
hřiště Letka
Liberec

ulice

výše
požadov
ané
účel projektu
dotace v
Kč

FC
SLOVAN Na
LIBEREC Hradbác
-mládež, h 1300
spolek

460 01
Liberec

Nákup mobilního
vybavení pro
zlepšení podmínek
soutěžních hal

Fotbalový areál
Letka Liberec je
jedinou tréninkovou
a hrací plochou
tréninkového centra
mládeže FC Slovan
Liberec, které
250.000 zahrnuje 12
družstev od 7 do 17
let. V současné
době je zavlažování
prováděno ručně,
což je značně
časově náročné a
nekvalitní

schvaluje
znění smlouvy č. OLP/5252/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Libereckým
krajem a VK DUKLA LIBEREC s.r.o., Husitská 582/28, 460 07 Liberec 3, IČ: 25426605
ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 37

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

39. (40) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce
pro FC SLOVAN LIBEREC - mládež
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
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Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 109/V/16/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce pro FC SLOVAN LIBEREC mládež
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek, IČ: 18381243, se sídlem
Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec I, o snížení celkových výdajů projektu „NIKE CUP
2016“ podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu č. 4.23 – Sportovní
akce z původní celkové výše 134.000 Kč na 92.000 Kč,
schvaluje
znění Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace na projekt „NIKE
CUP 2016“, jehož předmětem je snížení celkových výdajů projektu z původní výše
134.000 Kč na 92.000 Kč s tím, že výše dotace Libereckého kraje, účel projektu a závazné
parametry se nemění, uzavřeného mezi Libereckým krajem a FC Slovan Liberec - mládež,
spolek
se sídlem Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec I, IČ: 18381243
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku
č. 1 smlouvy č. OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace na projekt „NIKE CUP 2016“
uzavíraného mezi Libereckým krajem a FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek,
IČ: 18381243, k podpisu Petrovi Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2016
Hlasování č. 38 bylo prohlášeno za zmatečné.
HLASOVÁNÍ Č.: 39

PRO:

41

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (41) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 –
Udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 –
Spolufinancování EU/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Předkladatel: Petr Tulpa
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Bc. Zuzana Kocumová
 Požádala o stručnou definici názvu každého předkládaného bodu, aby bylo jasné,
o co se jedná. Stačila by drobná poznámka za pomlčkou.
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RNDr. Robert Gamba
 Upřesnil, proč jsou názvy uváděné stávajícím způsobem – a to z důvodu rozsáhlosti.
Petr Tulpa
 Připomínku paní Kocumové vzal na vědomí a bude usilovat o to, aby názvy bodů byly
přesnější a jasnější.
Mgr. Jan Korytář
 Navrhl řešení v předkládaných materiálech – do kolonky stručného obsahu dopsat stručně
několika větami, o co se jedná. Slouží to k lepší orientaci v materiálech.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 110/V/16/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 – Udržitelnost
projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 – Spolufinancování EU/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16, kterým se upravuje rozpočet kapitoly
914 04 a 923 04 Libereckého kraje následovně:
a) snižuje se kapitola 914 04 – Působnosti kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu - Udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU – projekt Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v LK, ORG 045014000 ve výši 260.000,00 Kč,
b) navyšuje se kapitola 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu - projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje, ORG 4600010000, ve výši 260.000,00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu ekonomiky, investic,
správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 40

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (42) Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 11. 12. 2016
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy
 Přednesl stanovisko výboru - body č. 42 a 47 výbor projednal a doporučil zastupitelstvu
kraje schválit.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 111/V/16/ZK
Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 11. 12. 2016
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
návrh Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 11. 12. 2016
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy a investic, informovat ředitele
společnosti KORID LK, spol. s r.o., o přijatém usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 41

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

42. (43) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Jilemnicko
– svazek obcí, na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera
na území Jilemnicka – svazku obcí“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 112/V/16/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Jilemnicko – svazek
obcí, na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera na území
Jilemnicka – svazku obcí“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Jilemnicko – svazek obcí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
IČ 70694061,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2652/2016, kterým se do smluvního vztahu doplňuje možnost
čerpání zálohy 90% dotace na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera
na území Jilemnicka – svazku obcí“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a svazkem obcí
Jilemnicko – svazek obcí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 70694061
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
Termín: 05. 01. 2017
VÝSLEDEK: byl přijat
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 42 PRO: 41
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
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43. (44) Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy - změna
termínu naplnění závazku zajištění další fáze realizace projektu Mikroregionu
Podralsko
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 113/V/16/ZK
Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy - změna termínu
naplnění závazku zajištění další fáze realizace projektu Mikroregionu Podralsko
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Mikroregion Podralsko, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná,
IČ 70809721,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3731/2013, kterým se mění termín naplnění závazku zajištění
další fáze realizace projektu z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2018, uzavíraný mezi Libereckým
krajem a Mikroregionem Podralsko, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná, IČ: 70809721
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
Termín: 21. 12. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 43

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

44. (45) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II.
a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 114/V/16/ZK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16, kterým se:
1. snižují příjmy kraje v celkové výši 2.303.787 Kč, tak že se:
a) snižují příjmy v celkové výši 2.828.850 Kč, a to u akce:
- „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 90.204 Kč,
- „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 1.737.668 Kč,
- „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 1.000.978 Kč,

2.

b) navyšují příjmy v celkové výši 525.063 Kč, a to:
- příjmy z pokut a sankcí ve výši 371.687 Kč,
- příjmy z pokuty od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce „III/27716
Český Dub - havárie propustku“ ve výši 153.376 Kč,
snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy
ve výši 2.303.787 Kč, tak že se:
a) snižují výdaje v celkové výši 2.408.466 Kč, a to u akce:
- „II/270 Doksy - Mimoň“ ve výši 252.159 Kč,
- „III/27926 Turnov“ ve výši 89.791 Kč,
- „II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ ve výši 1.512.921 Kč,
- „III/28626 Benecko - Mrklov“ ve výši 509.299 Kč,
- „II/262 a III/26832 Zákupy“ ve výši 44.296 Kč,

b) navyšují výdaje v celkové výši 104.679 Kč, a to u akce:
- „III/2923 Chuchelna“ ve výši 1.423 Kč,
- „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 103.256 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 44

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

45. (46) Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 - Ústecký kraj
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 115/V/16/ZK
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Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy
o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. OLP/489/2016 Ústecký kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o úhradě dodatečných nákladů ve výši 96 600 Kč vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 navrhovanou k uzavření mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem,
IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Dohodu o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 28. 02. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 45

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

46. (47) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 116/V/16/ZK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ve výši 10.600.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2017,
2.

Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016ve výši 10.600.000 Kč, mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/5242/2016 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2016
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HLASOVÁNÍ Č.: 46

PRO:

44

PROTI:

ZDRŽEL SE:

0

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

47. (48) Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 16. 11. 2016 do 6. 12. 2016.
b)
Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
c)
Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2016
d)
Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017
e)
Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s. získat statut výzkumné
organizace
f)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
g)
Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné
povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna
Severovýchod – CZ05
h)
Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 za rok 2015
i)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva
Libereckého kraje za období od 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016
j)
Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace
KNL, a. s.“
Předkladatelé: členové rady dle předložené písemné informace
Diskuze:
Mgr. Jan Farský, předseda Výboru zdravotnictví
 Uvedl, že na jednání výboru se členové shodli u písmena 48 e) Informace o žádosti
Krajské nemocnice Liberec, a. s., získat statut výzkumné organizace na tom,
že nepovažují za vhodné, aby byla Vědecká rada jmenována pouze jednou osobou,
a to generálním ředitelem. Jedná se o důležité a odborné místo, na jmenování by se mělo
podílet více subjektů. Navrhl nové usnesení – protinávrh s násl. zněním: ZK
po projednání bere na vědomí písemnou informaci ve věci Informace o žádosti Krajské
nemocnice Liberec, a.s., získat statut výzkumné organizace a doporučuje, aby se
na rozhodování o složení Vědecké rady podílelo více subjektů. Protinávrh v písemné
podobě předal panu Dvořákovi, předsedovi návrhové komise.
Martin Půta
 Navrhl hlasovat o písmenu e) samostatně. Sdělil, že pokud ZK bod schválí, bylo
by vhodné informovat na valné hromadě KNL, a.s., dne 4. 1. 2017 o tom, že je zde vůle
většinového akcionáře, aby se Statut výzkumné organizace v tomto bodě změnil.
Mgr. Jaromír Dvořák, předseda návrhové komise
 Potvrdil, že obdržel písemný protinávrh usnesení.
Oddělené hlasování k písmenu e) – protinávrh
HLASOVÁNÍ Č.: 47

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

Hlasování o písmenech a) – d) a f) – j)
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016

USNESENÍ č. 117/V/16/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 16. 11. 2016 do 6. 12. 2016.
b)
Aktualizace složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
c)
Informace o stavu zaměstnanosti – 10/2016
d)
Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017
e)
Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s. získat statut výzkumné
organizace
f)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
g)
Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné
povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna
Severovýchod – CZ05
h)
Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 za rok 2015
i)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva
Libereckého kraje za období od 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016
j)
Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace
KNL, a. s.“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a) Rozpočtová opatření přijatá radou kraje v období od 16. 11. 2016 do 6. 12. 2016
b) Aktualizaci složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
c) Informaci o stavu zaměstnanosti – 10/2016
d) Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017
f) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
g) Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné povahy,
kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05
h) Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 za rok 2015
i) Informaci o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého
kraje za období od 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016
j) Změnu zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace KNL, a. s.“
bere na vědomí
e) Informaci o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s. získat statut výzkumné organizace
a doporučuje, aby se na rozhodování o složení Vědecké rady podílelo více subjektů.
HLASOVÁNÍ Č.: 48

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

48. (49) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/16 – snížení očekávaných příjmů
kraje ze Státního fondu životního prostředí, snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, odbor ekonomický
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 118/V/16/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/16 – snížení očekávaných příjmů kraje
ze Státního fondu životního prostředí, snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, odbor ekonomický
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 388/16, kterým se snižují příjmy rozpočtu kraje 2016
o neobdržené očekávané příjmy ze Státního fondu životního prostředí z účelové investiční
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ s registračním číslem
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008 v celkové výši 17.100.000,- Kč a současně se snižují
výdaje rozpočtu kraje 2016 o celkovou částku 17.100.000,- Kč v kapitole 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování IROP a TOP
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy
majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
HLASOVÁNÍ Č.: 49

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

49. (50) Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0134 v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Předkladatelka: Ing. Radka Loučková Kotasová
 Představila projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 119/V/16/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0134 v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace
o prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem
0134, který byl schválen radou kraje usnesením č. 738/16/RK ze dne 19. 4. 2016,
a to do 30. 9. 2017,
schvaluje
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prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem 0134 žadatele
schváleného v rámci
Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji, a to do 30. 9. 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 24. 01. 2016
HLASOVÁNÍ Č.: 50

PRO:

41

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

50. (51) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II.
a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Předkladatel: Marek Pieter
 Představil projednávaný bod.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 120/V/16/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví kraje“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 390/16, kterým se:
I. snižují příjmy kraje u akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“
ve výši 82.126 Kč,
II. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
82.126 Kč, tak, že se:
1. snižují výdaje u akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“
ve výši 3.595.047 Kč,
2.
a)

navyšují výdaje v celkové výši 3.512.921 Kč, a to u akce:
„II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ ve výši 1.512.921 Kč,

b) „silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A“ ve výši 2.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 01. 2017
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HLASOVÁNÍ Č.: 51

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

51. (52) Náměty a připomínky
Diskuze:
Marek Pieter
 Informoval přítomné o veřejné desetileté zakázce na autobusovou dopravu, která byla
zastupitelstvem LK na předchozím ZK zrušena. Nebyla podána žádná námitka, je tedy
možno zahájit úkony k přípravě nové veřejné zakázky.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání ZK je k dispozici na webu LK.
Martin Půta, hejtman LK, ukončil 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 16:08 hodin.
1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2017 se bude konat dne 31. 1. 2017 od 14:00 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Bc. Martina Teplá

………………………………
Bc. Martina Sejkorová, DiS.

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

V Liberci, 29. 12. 2016
Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.

55

