Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 29.01.2019
USNESENÍ č. 1/19/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 1. zasedání zastupitelstva kraje v roce 2019
Petra Tulpu (SLK),
-

Tomáše Hudce (ČSSD).

USNESENÍ č. 2/19/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
-

Martin Brož (ANO 2011),
MUDr. Jan Mečl (ČSSD),
Jan Dvořák (KSČM),

-

Mgr. Juraj Raninec (ODS),
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., (ZpLK),

-

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

USNESENÍ č. 3/19/ZK
Volba volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer (ODS), předseda,
Ing. Eva Burešová (SLK),
-

Michal Kříž (ANO 2011),
Tomáš Hudec (ČSSD),

-

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM),
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK),
Bc. Martina Sejkorová, DiS., (SPD+SPO).

USNESENÍ č. 4/19/ZK
Rezignace pana Marka Pietera na funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného
řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
oznámení pana Marka Pietera ze dne 27. prosince 2018 o jeho rezignaci ke dni 31. ledna 2019 na
funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje, kterému bylo zastupitelstvem kraje svěřeno řízení
resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
a rozhoduje
na základě žádosti Marka Pietera, náměstka hejtmana, podle § 56a odst. 6) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za rok 2019 v plném rozsahu.
USNESENÍ č. 5/19/ZK
Rozhodnutí o způsobu volby náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o způsobu volby náměstka hejtmana Libereckého kraje takto
a) volba bude probíhat tajně tak, jak je upraveno v platném volebním řádu pro volbu hejtmana,
náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje,
b) každý zastupitel dostane úředně označenou obálku a volební lístek, na kterém zastupitelé
projeví svou vůli, zda jsou pro volbu či proti volbě, vyznačením křížku před příslušný návrh,
a takto označený volební lístek vloží do úřední obálky, a po té do určené hlasovací schránky.
USNESENÍ č. 6/19/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Jana Svitáka náměstkem hejtmana Libereckého kraje s účinností ode dne 1. 2. 2019, kterému je
svěřeno řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, a který je pro výkon této funkce
uvolněn ode dne 1. 2. 2019.
USNESENÍ č. 7/19/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č. 383/14/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 62/15/ZK
z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 446/15/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 527/15/ZK
z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 198/16/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 79/17/ZK z 31. 12. 2018
na 30. 6. 2019, 80/17/ZK z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019, 149/17/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019,
255/17//ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 305/17/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 311/17/ZK
z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 376/17/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 397/17/ZK
z 31. 12. 2018 na 30. 3. 2019, 398/17/ZK z 31. 12. 2018 na 30. 4. 2019, 399/17/ZK z 31. 12. 2018
na 30. 4. 2019, 400/17/ZK z 31. 12. 2018 na 30. 4. 2019, 401/17/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 7. 2019,
444/17/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 5. 2019, 544/17/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 34/18/ZK
z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 49/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 124/18/ZK z 31. 12. 2018
na 31. 12. 2019, 170/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 194/18/ZK z 31. 12. 2018 na
31. 3. 2019, 227/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 289/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019,
291/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 354/18/ZK z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019, 357/18/ZK
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z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 393/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 472/18/ZK
z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019, 510/18/ZK z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019
a vypouští
ze sledování usnesení č. 53/V/16/ZK, 54/V/16/ZK, 55/V/16/ZK, 24/17/ZK, 25/17/ZK, 26/17/ZK,
27/17/ZK, 28/17/ZK, 29/17/ZK, 30/17/ZK, 31/17/ZK, 32/17/ZK, 129/17/ZK, 338/17/ZK,
363/17/ZK, 374/17/ZK, 375/17/ZK, 377/17/ZK, 420/17/ZK, 473/17/ZK, 523/17/ZK, 524/17/ZK,
527/17/ZK, 9/18/ZK, 10/18/ZK, 11/18/ZK, 12/18/ZK, 15/18/ZK, 48/18/ZK, 50/18/ZK, 77/18/ZK,
78/18/ZK, 79/18/ZK, 80/18/ZK, 81/18/ZK, 82/18/ZK, 84/18/ZK, 118/18/ZK, 119/18/ZK,
120/18/ZK, 121/18/ZK, 122/18/ZK, 123/18/ZK, 125/18/ZK, 126/18/ZK, 127/18/ZK, 128/18/ZK,
129/18/ZK, 130/18/ZK, 131/18/ZK, 143/18/ZK, 144/18/ZK, 161/18/ZK, 171/18/ZK, 172/18/ZK,
225/18/ZK, 226/18/ZK, 228/18/ZK, 229/18/ZK, 230/18/ZK, 231/18/ZK, 232/18/ZK, 233/18/ZK,
234/18/ZK, 235/18/ZK, 251/18/ZK, 252/18/ZK, 273/18/ZK, 290/18/ZK, 292/18/ZK, 293/18/ZK,
294/18/ZK, 295/18/ZK, 296/18/ZK, 297/18/ZK, 314/18/ZK, 326/18/ZK, 337/18/ZK, 338/18/ZK,
339/18/ZK, 355/18/ZK, 356/18/ZK, 358/18/ZK, 367/18/ZK, 380/18/ZK, 397/18/ZK, 407/18/ZK,
408/18/ZK, 411/18/ZK, 417/18/ZK, 431/18/ZK, 432/18/ZK, 433/18/ZK, 437/18/ZK, 438/18/ZK,
439/18/ZK, 449/18/ZK, 450/18/ZK, 451/18/ZK, 452/18/ZK, 453/18/ZK, 455/18/ZK, 457/18/ZK,
458/18/ZK, 462/18/ZK, 464/18/ZK, 466/18/ZK, 468/18/ZK, 469/18/ZK, 470/18/ZK, 471/18/ZK,
473/18/ZK, 483/18/ZK, 484/18/ZK, 485/18/ZK, 492/18/ZK, 494/18/ZK, 495/18/ZK, 496/18/ZK,
500/18/ZK, 501/18/ZK, 503/18/ZK, 504/18/ZK, 506/18/ZK, 512/18/ZK, 513/18/ZK, 514/18/ZK,
515/18/ZK, 516/18/ZK, 517/18/ZK, 525/18/ZK.
USNESENÍ č. 8/19/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 28. 11. 2018 do 15. 1. 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 28. listopadu 2018 do 15. ledna 2019.
USNESENÍ č. 9/19/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/19 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2019, navýšení kapitoly 926 01 – Dotační
fond, odboru kancelář hejtmana, převod prostředků v rámci kapitoly
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/19, kterým se
1) navyšují finanční zdroje kraje na rok 2019 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.224.952,51 Kč,
2) navyšují výdaje kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu kraje
2019 o celkovou částku 2.224.952,51 Kč, z toho
a) program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje o částku
2.034.952,51 Kč, z toho nespecifikované rezervy ve výši 1.648.871,01 Kč a jmenovité
akce ve výši 386.081,50 Kč,
b)

3)

program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II o částku 90.000 Kč,
v tom rezervy ve výši 50.000 Kč a akce ve výši 40.000 Kč,
c) program č. 1.4 Prevence kriminality o částku 200.000 Kč – nevyhlášená dotace z roku
2018,
snižují nespecifikované rezervy v Programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje o částku 100.000 Kč a současně navyšují nespecifikované rezervy
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v Programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje o částku 100.000 Kč
v rámci kapitoly 926 01 Dotačního fondu Libereckého kraje, Odbor kancelář hejtmana
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2019.
Termín: 28. 02. 2019
USNESENÍ č. 10/19/ZK
Vyhlášení Programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
Programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, a Programu č. 1.4 Prevence kriminality
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) podmínky a vyhlášení programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
14.248.871,01 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2) podmínky a vyhlášení programu č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.300.000,00 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádosti o dotace,
3)

4)

podmínky a vyhlášení programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II,
oblast podpory č. 1 Požární ochrana, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 890.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace,
podmínky a vyhlášení programu č. 1.4 – Dotace obcím Libereckého kraje na neinvestiční
projekty zaměřené na snižování kriminality, oblast podpory č. 1 Požární ochrana,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000
Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit vyhlášení programů č. 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje, č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje a č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II a 1.4 Prevence
kriminality z oblasti podpory č. 1 Požární ochrana, včetně povinných příloh k předkládání žádostí
o dotace.
Termín: 02. 02. 2019
USNESENÍ č. 11/19/ZK
Návrh na volbu přísedící Krajského soudu v Hradci Králové
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
na návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty,
paní '''''''' '''''''''''''''''''''''''''
přísedící Krajského soudu v Hradci Králové.
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USNESENÍ č. 12/19/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Harrachov
2.
pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Jablonné v Podještědí, k. ú. Lvová,
a k. ú. Kněžice v Lužických horách
3.
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí a k. ú. Markvartice v Podještědí
4.
pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
5.
pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Pěnčín
6.
pozemku v k. ú. Skalice u České Lípy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování p.p.č. 695/26 o výměře 169 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p.p.č. 1065/1 o výměře 7995 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1065/11 o výměře 357 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1065/12 o výměře 42 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1065/13 o výměře 484 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1065/14 o výměře 152 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1065/16 o výměře 68 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 1068/3 o výměře 39 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k.ú. Harrachov, obci Harrachov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 227
a č. 2163 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, včetně tělesa komunikace
č.ev. III/01021 na předmětných pozemcích, městu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 512 46
Harrachov, IČO 00275697, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do jednoho roku
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě, hodnota
budoucího daru nemovitostí dle účetní evidence k 30. 9. 2018 činí 18.320.203,80 Kč (slovy:
osmnáct milionů tři sta dvacet tisíc dvě stě tři korun českých osmdesát haléřů),
2. budoucí darování p.p.č. 1410/1 o výměře 4239 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p.p.č. 1411/1 o výměře 3862 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1371/10
o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1411/4 o výměře 61 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1411/5 o výměře 24 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v k.ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 1210 a č. 1025 u Katastrálního pracoviště Liberec,
p.p.č. 959/1 o výměře 4600 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 960/1 o výměře
528 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1343 o výměře 873 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p.p.č. 959/3 o výměře 188 m2, trvalý travní porost, nacházejících se
v k.ú. Lvová, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 144 a č. 191
u Katastrálního pracoviště Liberec, p.p.č. 837/1 o výměře 1880 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, p.p.č. 917 o výměře 4921 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 918
o výměře 1122 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 919 o výměře 1801 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 920 o výměře 2921 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p.p.č. 922 o výměře 513 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k.ú. Kněžice v Lužických horách, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 85 u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně těles komunikace
č.ev. III/27015 a ev.č. III/27018 a mostů na předmětných pozemcích, městu Jablonné
v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, s tím,
že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o vyřazení silnic z krajské silniční sítě, hodnota budoucího daru nemovitostí dle
účetní evidence k 31. 8. 2018 činí 30.335.805,18 Kč (slovy: třicet milionů tři sta třicet pět tisíc
osm set pět korun českých osmnáct haléřů),
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3.

4.

5.

budoucí darování části p.p.č. 1262/2 o předpokládané výměře cca 2646 m2, části p.p.č. 1262/4
o předpokládané výměře cca 156 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k.ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví
č. 1025 u Katastrálního pracoviště Liberec, a části p.p.č. 1410 o předpokládané výměře
cca 1957 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Markvartice
v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 1041
u Katastrálního pracoviště Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na
stavbu „Silnice II/270, úsek od křižovatky s ev.č. III/27019 po úroveň přejezd – výstavba
chodníku“, hodnota budoucího daru pozemků dle účetní evidence činí 60 Kč/m2
(p.p.č. 1262/2) a 70 Kč/m2 (p.p.č. 1262/4 a p.p.č. 1410),
budoucí darování p.p.č. 487/1 o výměře 8135 m2 a p.p.č. 487/2 o výměře 12 m2, obě ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu, obci
Dlouhý Most, a evidovaných na listu vlastnictví č. 42 u Katastrálního pracoviště Liberec,
včetně tělesa komunikace č.ev. III/03520 na předmětných pozemcích, obci Dlouhý Most, se
sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most, IČO 46744941, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení
silnice z krajské silniční sítě, hodnota budoucího daru nemovitostí dle účetní evidence
k 31. 8. 2018 činí 1.570.378,70 Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát tisíc tři sta
sedmdesát osm korun českých sedmdesát haléřů),
budoucí darování p.p.č. 2435 o výměře 7941 m2 a p.p.č. 974/4 o výměře 960 m2, obě ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Pěnčín, obci Pěnčín, a evidovaných na
listu vlastnictví č. 497 a č. 302 u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa komunikace
č.ev. III/27911 na předmětných pozemcích, obci Pěnčín, se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín,
IČO 00263095, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do jednoho roku ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě, hodnota budoucího
daru nemovitostí dle účetní evidence k 31. 8. 2018 činí 1.535.148,10 Kč (slovy: jeden milion
pět set třicet pět tisíc sto čtyřicet osm korun českých deset haléřů),

6.

budoucí darování části p.p.č. 2306/2 o předpokládané výměře cca 91 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy,
a evidované na listu vlastnictví č. 798 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Skalice
u České Lípy, se sídlem Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy,
IČO 00673455, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Skalice u České Lípy –
chodník podél silnice ev.č. III/26851“, hodnota budoucího daru pozemku dle účetní evidence
činí 20 Kč/m2
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
USNESENÍ č. 13/19/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 665/1 o výměře 27 m2, nově označené jako p.p.č. 665/6, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 961-098/2015b ze dne 5. 6. 2018, a části
p.p.č. 662/15 o výměře 10 m2, nově označené jako p.p.č. 662/19, ostatní plocha, způsob využití jiná
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plocha, vymezené geometrickým plánem č. 961-098/2015a ze dne 5. 6. 2018, nacházejících se
v k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, obci Jenišovice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1039
a č. 686 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obci Jenišovice, se sídlem Jenišovice 67,
468 33 Jenišovice, IČO 00262366, hodnota daru dle účetní evidence činí 832 Kč (slovy: osm set
třicet dva korun českých), jedná se o pozemky pod dlážděným ostrůvkem a dlážděnou plochou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
USNESENÍ č. 14/19/ZK
Majetkoprávní operace – směna pozemků v k. ú. Turnov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) směnu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace Střední
zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, a to: p.p.č. 1336/15 o výměře 168 m2, ostatní
plocha, způsob využití manipulační plocha, p.p.č. 1336/16 o výměře 105 m2, ostatní plocha,
způsob využití manipulační plocha, nacházejících se v k.ú. Turnov, obci Turnov, evidovaných
na listu vlastnictví č. 4821 u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemků činí částku
68.250 Kč (slovy: šedesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví města Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČO 00276227, a to: části p.p.č. 1336/35 o výměře 84 m2, nově označené jako p.p.č. 1336/59,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 4320141/2017 ze dne 21. 12. 2017, p.p.č. 1336/36 o výměře 353 m2, ostatní plocha, způsob využití
manipulační plocha, nacházejících se v k.ú. Turnov, obci Turnov, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 109.250 Kč
(slovy: sto devět tisíc dvě stě padesát korun českých), směna bude provedena s doplatkem,
Liberecký kraj doplatí městu Turnov částku v celkové výši 41.000 Kč (slovy: čtyřicet jedna
tisíc korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, IČO 00581071, a to ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019
USNESENÍ č. 15/19/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě pozemků v k. ú. Lindava
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí koupi
- části p.p.č. 633 o předpokládané výměře 8 m2, trvalý travní porost,
- části p.p.č. 634/1 o předpokládané výměře 18 m2, zahrada,
- části p.p.č. 635/2 o předpokládané výměře 1 m2, trvalý travní porost,
v katastrálním území Lindava, obci Cvikov, evidovaných na listu vlastnictví č. 24
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
spoluvlastníků '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''' '''''' (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4),
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''' (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4), ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''' (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2), za vzájemně
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b)

dohodnutou kupní cenu ve výši 900 Kč za m2, po dokončení stavební akce „Silnice III/26836
Lindava, rekonstrukce silnice“,
svěření takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
USNESENÍ č. 16/19/ZK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1.
pozemků v k. ú. Nové Město pod Smrkem
2.
pozemků v k. ú. Oldřichov v Hájích
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. budoucí darování části p.p.č. 343/1 o výměře 13m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části
p.p.č. 369/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p.p.č. 435/2 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, část
p.p.č. 436/1 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 448/1 o výměře
8 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p.p.č. 536/2 o výměře 3 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p.p.č. 587/1 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p.p.č. 598/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p.p.č. 630/1 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Nové Město pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 815 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, městu Nové
Město pod Smrkem, se sídlem náměstí Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
IČO 002 63 036, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Oboustranné chodníky
v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“, předpokládaná hodnota budoucího daru
pozemků dle účetní evidence činí 2.667 Kč,
2.

budoucí darování části p.p.č. 780/2 o předpokládané výměře 207 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p.p.č. 779/4 o předpokládané výměře 32 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, části p.p.č. 1963 o předpokládané výměře 914 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p.p.č. 1985/1 o předpokládané výměře 131 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p.p.č. 2006/1 o předpokládané výměře 1474 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p.p.č. 2096/1 o předpokládané výměře 888 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p.p.č. 2150/1 o předpokládané výměře 1170 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Oldřichov v Hájích, obci
Oldřichov v Hájích, a evidovaných na listu vlastnictví č. 609 a č. 253 u Katastrálního
pracoviště Liberec, obci Oldřichov v Hájích, se sídlem Oldřichov v Hájích 151, 463 31
Oldřichov v Hájích, IČO 004 81 483, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do
šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „III/2904
Oldřichov v Hájích – Humanizace průtahu - chodníky“, předpokládaná hodnota budoucího
daru pozemků dle účetní evidence činí 85.500,50 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
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USNESENÍ č. 17/19/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k. ú. Stráž nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování p.p.č. 990/1 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště,
p.p.č. 990/2 o výměře 3 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, nacházejících se
v katastrálním území Stráž nad Nisou, obci Stráž nad Nisou a evidovaných na listu vlastnictví
č. 561 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, obci Stráž nad
Nisou, se sídlem Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 00671916, hodnota daru dle účetní
evidence činí 680 Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých), jedná se o pozemky, na nichž se
nachází zeleň a jsou přilehlé místní komunikaci ve vlastnictví obce
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
USNESENÍ č. 18/19/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/19 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/19, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 4.100.000 Kč, a to
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování
sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 4.100.000 Kč,
b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
ADVAITA, z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2019 – ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 2.170.000 Kč,
c) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Most
k naději, z. s. – financování protidrogových služeb na rok 2019 - neinvestiční transfery
spolkům ve výši 1.470.000 Kč,
d)

e)

navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
Laxus z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2019 - ostatní neinvestiční transfery
neziskovým a podobným organizacím ve výši 330.000 Kč,
navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Maják
o. p. s. – financování protidrogových služeb na rok 2019 - neinvestiční transfery obecně
prospěšným organizacím ve výši 130.000 Kč;

rozhoduje
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových sociálních služeb pro rok 2019 v režimu služby obecného hospodářského
zájmu
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve
výši 2.070.000 Kč, z toho na
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 6552817 ve výši 535.000 Kč,
- Služby následné péče pod číslem registrace 4142726 ve výši 535.000 Kč,
- Terapeutické komunity pod číslem registrace 4853448 ve výši 1.000.000 Kč,
b) příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,
9
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c)

2)

ve výši 1.450.000 Kč, z toho na
- Kontaktní centra pod číslem registrace 1229581 ve výši 450.000 Kč,
- Kontaktní centra pod číslem registrace 3801846 ve výši 450.000 Kč,
- Terénní programy pod číslem registrace 8306216 ve výši 550.000 Kč,
příjemci Laxus z. ú., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, ve výši
330.000 Kč, na
- Odborné sociální poradenství pod číslem registrace 2073130 ve výši 330.000 Kč;

o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových programů pro rok 2019
a) příjemci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve
výši 100.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 10 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí
66,67 %,
b) příjemci Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, ve
výši 130.000 Kč na služby prevence, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 100 preventivních programů, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí
43,33 %,
c)

příjemci Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137,
ve výši 20.000 Kč na služby snižování rizik, rozhodujícím závazným výstupem projektu je
realizace 48 vzdělávacích besed, podíl dotace z celkových způsobilých výdajů činí
66,67 %;
schvaluje
a) vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,
b)

vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci poskytujícími služby prevence
a snižování rizik

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2019,
2)

Termín: 28. 02. 2019
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
nadepsané příjemce dotací o přijatém usnesení.
Termín: 15. 02. 2019

USNESENÍ č. 19/19/ZK
Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Vyhlášení a podmínky programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „sociální věci“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
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Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu sociálních věcí,
zajistit vyhlášení programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ Dotačního
fondu Libereckého kraje oblast podpory „sociální věci“ k předkládání žádostí o dotace na rok 2019.
Termín: 15. 02. 2019
USNESENÍ č. 20/19/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/19 – Poskytnutí návratné finanční výpomoci
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/19, kterým se
1) navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 50.000.000 Kč – očekávaná vratka návratné
finanční výpomoci poskytnuté na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem
a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v termínu do 30. června 2019,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 50.000.000 Kč kapitola 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví, na poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,
a.s., na předfinancování pořízení přístrojového vybavení projektů financovaných z IROP
(návazná péče), s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. června 2019,
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 50.000.000 Kč Nemocnici s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., IČO 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, z rozpočtu Libereckého
kraje na předfinancování pořízení přístrojového vybavení projektů financovaných z IROP (návazná
péče), s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. června 2019,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/5677/2018
mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO 27283518, se sídlem
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
a ukládá
a) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
předsedu představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., o přijatém usnesení,
b)

Termín: 31. 01. 2019
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2019.
Termín: 28. 02. 2019

USNESENÍ č. 21/19/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/19 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2019, navýšení kapitoly 926 09 – Dotační
fond, odbor zdravotnictví a rozhodnutí o poskytnutí dotací z DF LK programu č. 9.3 –
Podpora osob se zdravotním postižením
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/19, kterým se
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2019 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 1.469.743,18 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje 2019 v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor
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zdravotnictví o celkovou částku 1.469.743,18 Kč, z toho
a) výdaje v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnu o částku 314.305,18 Kč, kde o částku
28.730,18 Kč se navyšuje nespecifikovaná rezerva programu, a o částku 285.575 Kč se
navyšují výdaje na akce financované z programu,
b)

výdaje v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnu o částku
611.070 Kč, kde o částku 665 Kč se navyšuje nespecifikovaná rezerva programu,
a o částku 610.405 Kč se navyšují výdaje na akce financované z programu,
c) výdaje v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnu o částku
544.368 Kč, kde o částku 243.382 Kč se navyšuje nespecifikovaná rezerva programu
a současně se zavádí nové specifické ukazatele ve výdajích kapitoly 926 09 – Dotační
fond Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním
postižením v celkové výši 300.986 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 9 Zdravotnictví, program č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením vyhlášený
v roce 2018, v úhrnné celkové částce 300.986 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt a do výše
Výše
Příjemce /
Závazné
Začátek /
dotace
Bydliště / dat.
Projekt
parametry
Účel projektu
Konec
v Kč /
narození
projektu
projektu
v%
''''''''''''' '''''''''''''''''' ''
'''''''''' '''''''''''''' '''''''''
Tablet Apple
Zakoupení tabletu
''''''''''''''' '''' '''''''''''''''
10.493 Tablet / ks /
2.10.2018 /
iPAD 128
pro zdravotně
''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''
/ 70,00 1
30.09.2019
GB
postiženého
''''''''''''' '' '''''''' ''''''''''
''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''
''''''''' ''''''''''''''' '''''''''
Tablet Apple
Zakoupení tabletu
'''''''''''''' '''' ''''''''''''''''
10.493 Tablet / ks /
2.10.2018 /
iPAD 128
pro zdravotně
'''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''
/ 70,00 1
30.09.2019
GB
postiženého
'''''''''''' '' '''''''' '''''''''
''''''''''''''''''''
El. neurostimulátor
WalkAide je
kompenzačněrehabilitační
pomůcka, která
''''''''''''''''''''''''''''
Přístroj na
u pacientů se
'''''''''''''''''''''' ''''''''' ''
zlepšení
syndromem
70000 / WalkAide /
1.1.2019 /
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
chůze
„padající špičky“ při
53,85
ks / 1
30.09.2019
''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '' neurostimulát
chůzi pomáhá
'''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''' or WalkAide
zvedat špičku nohy,
a tím usnadňuje
chůzi. Je vhodný
pro pacienty
s postižením CNS,
zejména
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'''''''' '''''''''''''''''''''' ''
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''' '''''''''''''''' ''
'''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''

Digitální
čtecí přístroj
s hlasovým
výstupem
OrCam
MyEye

Čtecí
70.000
přístroj / ks
/ 52,03
/1

pro pacienty s RS
Pořízení zdravotní
kompenzační
pomůcky nehrazené
ze zdravotního
pojištění a bez
nároku na příspěvek
ÚP ČR.
Pořízení zdravotní
kompenzační
pomůcky nehrazené
ze zdravotního
pojištění a bez
nároku na příspěvek
ÚP ČR.

1.10.2018 /
30.09.2019

Digitální
''''''''''''''''''''
čtecí přístroj
''''''''''''''''''''''''' ''
OrCam
s hlasovým
70.000
1.10.2018 /
'''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''
MyEye / ks
výstupem
/ 52,03
30.09.2019
'''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''
/1
OrCam
'' ''''''''' ''''''''''
MyEye
''''''''''''''''''''''
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''
''''''''''''''''''''''''' ''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
Or Cam
70.000 kamera / ks Pořízení kamery Or 1.10.2018 /
'''''' '' ''''''''''''''''''''' ''
MyEye 2.0
/ 52,03 / 1
Cam MyEye 2.0
30.09.2019
'''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví, programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2019.
Termín: 28. 02. 2019
USNESENÍ č. 22/19/ZK
Vyhlášení programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany, a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných
projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví, a to
1) programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2)

programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 600.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit vyhlášení
programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, a to
1) programu č. 9.1 – Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
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občany,
2)

Termín: 30. 01. 2019
programu č. 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů.
Termín: 30. 01. 2019

USNESENÍ č. 23/19/ZK
Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy
nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité
kulturní památky na území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší realizaci
obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje.
Termín: 01. 02. 2019
USNESENÍ č. 24/19/ZK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok
2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
I. program Podpora hospodaření v lesích Lesnického fondu Libereckého kraje,
II. podmínky a vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích Lesnického fondu Libereckého
kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
4.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, zajistit vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 01. 02. 2019
USNESENÍ č. 25/19/ZK
Závazek spolufinancování projektu "Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/292 Benešov u Semil –
křižovatka s I/14“ Libereckým krajem do výše 104.468.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016
až 2023 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu,
2)

předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 405.900.000 Kč
a jeho rozložení v letech 2016 až 2023
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 06. 2023
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USNESENÍ č. 26/19/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace Rostislava Rakušana
z programu 2.5 Dotačního fondu – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Rostislava Rakušana, IČ 74215337, o změnu termínu realizace projektu
„Stroj pro leštění a čištění šperků pomocí odstředivé metody.“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 251/18/ZK ze dne
26. 6. 2018,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Stroj pro leštění a čištění šperků pomocí odstředivé metody.“
z 1. 9. 2018–30. 4. 2019 na nový termín realizace 1. 8. 2018–30. 4. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4504/2018, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi Rostislavem Rakušanem, IČ 74215337, a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu realizace projektu „Stroj pro leštění a čištění šperků pomocí
odstředivé metody.“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek Ing. Radce
Loučkové Kotasové, člence rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2019
USNESENÍ č. 27/19/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
– Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy domova mládeže Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390“ Libereckým
krajem do výše 13.238.139 Kč a jeho rozložení v letech 2019–2020 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace ze 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
2) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova
mládeže Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390“ Libereckým krajem do výše
3.841.471 Kč a jeho rozložení v letech 2019–2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 28/19/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/19 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
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1.

2.

navýšení alokace v rámci Vyhlášení programu 2.2. – Regionální inovační program, který byl
schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 267/18/ZK ze dne 26.6.2018 z původní částky
3.283.000 Kč na 3.303.112 Kč,
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/19, kterým se upravují specifické ukazatele ve
výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
v úhrnné výši 3.303.112 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a)

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 – Regionální inovační program
o celkovou částku 3.303.112 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.2 –
Regionální inovační program ve výši 3.303.112 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 Regionální inovační program v úhrnné výši
3.303.112 Kč níže uvedeným subjektům na projekt do výše
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

1
44567146
MEGA a.s.,
Praha 9 - Vysočany/Stráž pod Ralskem
akciová společnost

Právní forma
Název projektu

Systém dálkového monitoringu kvality vody a
provozu ultrazvukových jednotek

Účel projektu

Návrh, testování a optimalizace systému
dálkového on-line monitoringu kvality vody a
provozu ultrazvukových jednotek

Parametry projektu

Návrh prototypu systému dálkového on-line
monitoringu včetně technické dokumentace 1ks
Provozní manuál 1ks
Zpráva o výsledcích ověření užití systému
monitoringu v reálných podmínkách 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

390.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

64,11

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2018 - 31.1.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

2
28855159
Limesa meters s.r.o., Lomnice nad Popelkou

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Zásadní inovace řídicí elektroniky průtokoměru
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Účel projektu

Parametry projektu

Účelem projektu je zásadní inovace řídicí
elektroniky průtokoměru FG4000. Tento
průtokoměr je v současné době osazen
zastaralou elektronikou a je třeba ji modernizovat
dle současných trendů. Zároveň dojde ke
zvýšení užitných vlastností průtokoměru.
Deska řídící elektroniky průtokoměru 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

390.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

64,11

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2019 - 31.12.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

3
01598171
ELKOP Technik s.r.o., Jablonec nad Nisou

Právní forma
Název projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Společnost s ručením omezeným
Inovace elektro-izolačních materiálů s vysokým
koeficientem tepelné vodivosti pro výrobu
odporových topných patron pro průmyslové a
jiné aplikace
Cílem projektu je navrhnout, realizovat a
otestovat v reálném provozu inovované elektroizolační materiály s vysokým koeficientem
tepelné vodivosti pro výrobu odporových topných
patron pro průmyslové a jiné aplikace.
Výzkumná zpráva 1ks
Návrh prototypu 1ks
400.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

62,50

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2019 - 31.12.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

4
05751675
Martin Skalník, DiS., Jablonec nad Nisou

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku
MASK Gear - běžecké batohy "Binder"
Podpora rozvoje firmy, výroba nových výrobků rozšíření portfolia.

Účel projektu

Parametry projektu

Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Smluvní výroba vzorků produktu 10 ks
Účast na veletrhu 1ks
Tvorba webových stránek 1ks
Pořízení softwaru 1ks

17

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.01.2019
Vyhotovení business modelu 1ks
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

318.526

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

70
222.968,20
neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2018 - 31.12.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

Parametry projektu

5
44567146
MEGA a.s.,
Praha 9 - Vysočany/Stráž pod Ralskem
Akciová společnost
Ověření možnosti zakoncentrování kyseliny
chlorovodíkové membránovým procesem
elektrodialýzy
Výstupem projektu bude zpracování studie
proveditelnosti z testování membránové
technologie elektrodialýzy k zakoncentrování
kyseliny chlorovodíkové.
Studie proveditelnosti 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

357.200

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,99

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.11.2018 - 31.5.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

6
15043568
POLPUR, spol. s r.o., Turnov

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
CNC opracování tvarově a rozměrově
komplikovaných skleněných elementů.

Účel projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Účelem projektu bude vývoj nástrojů a
technologie CNC opracování skleněných dílů
komplikovaných tvarů a velkých rozměrů. I přes
značnou poptávku na trhu řešení chybí. Jedná
se jak o designové prvky, tak o technické
aplikace.
Technologický postup 1ks
Vzorky nástrojů 1sada
400.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

62,50

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu
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Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2018 - 31.3.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

7
25419838
OKO-OPTIK, a.s., Liberec

Právní forma
Název projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Akciová společnost
Vývoj přizpůsobitelných brýlových obrub
technologií Polyjet+SLM
Tento projekt má za cíl, ověřit použitelnost
kombinace 3D tiskových technologií SLM a
Polyjet pro výrobu plně přizpůsobitelných
brýlových obrub.
Technologický postup 1ks
3D modely obrub 10ks
357.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70

Dotace v maximální výši (Kč)

249.900

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.11.2018 - 31.12.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

8
22688218
Česká membránová platforma, z.s., Česká Lípa

Právní forma
Název projektu

Parametry projektu

Spolek
Regenerace roztoku odpadní kyseliny sírové
z autobaterií pomocí difuzní dialýzy
Předmětem projektu je použití technologie
difuzní dialýzy v pilotních testech k ověření
možnosti regenerace roztoku odpadní kyseliny
sírové z autobaterií od nečistot, a umožnit její
recyklaci.
Závěrečná zpráva 1 ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

360.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,45

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2018 - 30.11.2019

Účel projektu

Parametry projektu

Účel projektu
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Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

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

Právní forma
Název projektu

Společnost s ručením omezeným
Využití pokročilých metod statistické analýzy dat
ke kompresi databáze měření kvality elektrické
energie a pro jejich snadnější vyhodnocení
uživatelem

Účel projektu

Účelem projektu je inovace algoritmů pro
efektivní ukládání velkých objemů dat ze
systémů určených k analýze spotřeby elektrické
energie a k využití moderních statistických
metod pro jejich další zpracování - datamining a
vizualizaci.

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Výzkumná zpráva 1 ks;
Vzorová implementace analytických funkcí 1ks
326.800

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70

Dotace v maximální výši (Kč)

228.760

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.3.2019 - 30.9.2019

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

10
01598171
ELKOP Technik s.r.o., Jablonec nad Nisou

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu

Inovace technologie výroby topných odporových
patron pro průmyslové a jiné aplikace

Účel projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Cílem projektu je navrhnout, realizovat a
otestovat v reálném provozu technologické
postupy pro výrobu topných patron za účelem
odstranění rotačního kování, které je nevhodné z
důvodu vysokých vstupních nákladů na strojní
zařízení a hygienické zátěže
Výzkumná zpráva 1ks
Technologický postup 1ks
400.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

62,50

Dotace v maximální výši (Kč)

250.000

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2019 - 31.12.2019

Parametry projektu
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Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

11
06716334
voucherino s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Společnost s ručením omezeným
Tvorba unikátní internetové aplikace na správu
dárkových poukazů pro firmy a podnikatele
Vytvoření online aplikace pro firmy i drobné
podnikatele, díky které budou moci snadno a
rychle vytvářet, spravovat a prodávat dárkové
poukazy na své produkty a rozšířit si tak portfolio
služeb pro vlastní zákazníky bez nutnosti
vysokých investic.
Validovaný business model 1ks
Softwarová aplikace 1ks
Webové stránky 1ks
Online návrhy dárkových poukazů 10ks
326.144

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70

Dotace v maximální výši (Kč)

228.299

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2018-31.12.2019

Poř. číslo
IČ

12
05516714

Příjemce dotace/ žadatel

Ing. Michaela Jakubičková
Jílové u Držkova
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Vývoj a aplikace SMART fotokatalytických
textilních materiálů pro zvýšení antibakteriálních
a antifungálních vlastností
Cílem projektu je vývoj a aplikace SMART
textilních materiálů pro zvýšení antibakteriálních
a samočistících vlastností textilií.

Účel projektu

Parametry projektu

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Výzkumná zpráva 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

199.650

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,70

Dotace v maximální výši (Kč)

139.150

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.10.2018-30.6.2019

Poř. číslo

13

IČ

05821355

Příjemce dotace/ žadatel

Michaela Michlíčková, Nezamyslice/Liberec
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Právní forma

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Rozvoj značky TOCHCEŠ - zvýšení produkce a
prodeje.
Účelem projektu je zviditelnění značky
TOCHCEŠ, která vyrábí bytové doplňky
převážně z českých a recyklovaných materiálů.
Finanční podpora bude využita za účelem
rozšíření sortimentu a zvýšení produktivity
značky.
Webové stránky - měsíc 6
Materiál 100% len – 200bm
Ochranná známka – 1ks
Účast na designových marketech – 6 účast
Šicí stroj-1 ks
Tkalcovský stav – 1 ks
188.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70

Dotace v maximální výši (Kč)

131.600

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2019-31.12.2019

Poř. číslo

14

IČ

04434188

Příjemce dotace/ žadatel

Mc Bike s.r.o., Liberec

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu

Parametry projektu

Vývoj a aplikace vizuálních prvků pro zvýšení
bezpečnosti cyklistů
Cílem projektu je navrhnout, realizovat a
otestovat v reálném provozu vizuální prvky pro
zvýšení bezpečnosti cyklistů.
Výzkumná zpráva 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

343.000

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,98

Dotace v maximální výši (Kč)

240.000

Investice/ Neinvestice

neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2018 - 30.6.2019

Poř. číslo

15

IČ

06498574

Příjemce dotace/ žadatel

Daniel Šuška, Liberec

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Webová aplikace pro běžné uživatele, sportovní
týmy a odborníky z oblasti sportu
Aplikace umožňující sdílení dat mezi běžnými
uživateli, sportovními týmy a odborníky z oblasti
sportu. Aplikace také poskytne nástroje pro lepší

Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Účel projektu

Název projektu
Účel projektu
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Parametry projektu

správu sportovních týmů a management hráčů, a
běžným uživatelům nástroje k lepší správě
životního stylu.
Business plán 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

160.620

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70

Dotace v maximální výši (Kč)

112.434,80

Investice/ Neinvestice

Investice/neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2018- 31.12.2019

2.

o zařazení níže uvedených projektů do zásobníku projektů

Poř.
číslo

Název žadatele

16

IČ

Název projektu

07190883

Zkvalitnění
služeb
zakázkového
vývoje HW a SW
v regionu
Rozvoj obchodu
Hrst - podpora
lokálních značek,
realizace
workshopů a akcí
konaných za
účelem
zviditelnění
místních tvůrců.
Služby vývoje a
výroby DPS
Vývoj a design
obalů na
celozrnné mouky
Pernerka

alt digital s.r.o.
17

05821355

Michaela Michlíčková,

18

07190883

alt digital s.r.o.

19

40232239
MLÝN PERNER SVIJANY,
spol. s r. o.

3.

Dotace
v maximální
výši (Kč)
216.300

182.098

182.000
161.700

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 2.2 – Regionální inovační program níže uvedeným subjektům

Poř.
číslo
20

Název žadatele

IČ

Název projektu

25419838
Vývoj
přizpůsobitelných
brýlových obrub
technologií SLM

OKO-OPTIK, a.s.

21

25419838
OKO-OPTIK, a.s.

Vývoj
přizpůsobitelných
brýlových obrub
technologií Jet Fusion

23

Důvod
neposkytnutí
dotace
Žadatel předložil tři
projekty, které využívají
technologii 3D tisku
v různých formách, jejichž
tematické zaměření se
překrývá. S ohledem na
efektivní vynakládání
finančních prostředků bude
podpořen nejlépe
hodnocený projekt.
Žadatel předložil tři
projekty, které využívají
technologii 3D tisku
v různých formách, jejichž
tematické zaměření se
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překrývá. S ohledem na
efektivní vynakládání
finančních prostředků bude
podpořen nejlépe
hodnocený projekt.

4.

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 2.2 – Regionální inovační program níže uvedeným subjektům z důvodu
nesplnění kritérií přijatelnosti

Poř.
čísl
o
22

Název žadatele

IČ

Název projektu

Důvod nesplnění
přijatelnosti

Molichem, a.s.

04095341

sídla (provozovna)
Liberecký kraj

23

Jakub Borůvka

71985573

Optimalizace
povrchových
vlastností nože pro
lední brusle
Optimalizace
internetových stránek
a e-shopu

kritérií
mimo

Subjekt starší než 3 roky

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu č. 2.2
Regionální inovační program, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými
příjemci
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2019,
2)

Termín: 28. 02. 2019
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové,
člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a
územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 2.2 Regionální inovační program, dle schváleného vzoru, k podpisu.
Termín: 30. 09. 2019

USNESENÍ č. 29/19/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Silnice III/2904 Oldřichov (vč. humanizace)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“ Libereckým krajem do výše 34.210.000 Kč a jeho rozložení v letech 2017
až 2021 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu,
2)

předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 114.750.000 Kč
a jeho rozložení v letech 2017 až 2021
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 30. 06. 2023
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USNESENÍ č. 30/19/ZK
Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji – 2. část
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
znění
1. Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5817/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Jihočeským
krajem, IČO 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76,
2. Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5813/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Plzeňským
krajem, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
3.

4.

5.

Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5816/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Středočeským
krajem, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, PSČ: 150 21,
Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5693/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem,
IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5815/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Krajem Vysočina,
IČO 70890749, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ: 586 01,

6.

Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5812/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Zlínským krajem,
IČO 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
7. Smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
v Libereckém kraji č. OLP/5814/2018 uzavírané mezi Libereckým krajem a Hlavním městem
Prahou, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, ve znění upraveném
po projednání
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smluv o finanční spoluúčasti na
organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji č. OLP/5817/2018,
č. OLP/5813/2018, č. OLP/5816/2018, č. OLP/5693/2018, č. OLP/5815/2018, č. OLP/5812/2018,
č. OLP/5814/2018, k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 05. 2019
USNESENÍ č. 31/19/ZK
Rozhodnutí o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekty v oblasti
tělovýchovy a sportu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
1. o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Basketbalovému
klubu Kondoři Liberec, z.s., Na Výsluní 1229, 460 14 Liberec 14, IČO 27017052, na projekt
Mezinárodní turnaj ve výši 150.000 Kč,
2.

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Jezdeckému
a dostihovému spolku Mimoň, Okrouhlická 144, 471 24 Mimoň, IČO 05688191, na projekt
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Dostihové dny v Mimoni I.-IV., Závody ve spřežení v rámci seriálu závodů Zlaté podkovy ve
výši 800.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje.
Termín: 31. 03. 2019
USNESENÍ č. 32/19/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky
programu 4.23 Sportovní akce, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4
b) Tělovýchova a sport
a) dotačního programu č. 4.23 Sportovní akce, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 3.020.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání
žádostí o dotace,
b)

dotačního programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2019, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 18.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výzvy k předkládání žádosti
o dotaci z oblasti podpory Tělovýchova a sport programu číslo 4.23 a 4.26 prostřednictvím
webových stránek Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2019
USNESENÍ č. 33/19/ZK
Aktualizace Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018–2021
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018–2021 ve znění aktualizace pro rok 2019.
USNESENÍ č. 34/19/ZK
Písemné informace
a)
Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného
včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských
cestovních náhrad na rok 2019
b)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
c)
Statistické výkazy v Libereckém kraji mateřské školy, základní školy, školní družiny
a školní kluby, stav k 30. 9. 2018 a 31. 10. 2018
d)
Statistické výkazy v Libereckém kraji střední školy, stav k 30. 9. 2018 a školská
ubytovací zařízení, stav k 31. 10. 2018
e)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 22. zasedání rady kraje a 22., 23.,
24. a 25. mimořádném zasedání rady kraje
f)
Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem na vodohospodářskou infrastrukturu
v letech 2013–2018
g)
Informace o legislativních postupech v oblasti životního prostředí pro záměry
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modernizace elektrárny Turów a rozšíření hnědouhelného dolu Turów a o stavu
kvality ovzduší v Libereckém kraji ve vztahu k emisím z elektrárny Turów
a hnědouhelného dolu Turów
h)
Financování příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu v roce 2019
i)
Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019 – přehled zveřejněných
notifikací
j)
Dopis hejtmana Libereckého kraje generálnímu řediteli VZP – organizace lékařských
pohotovostních služeb
k)
Smlouva o spolupráci – Regionální onkologická skupina
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně
stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských cestovních
náhrad na rok 2019
b) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
c) Statistické výkazy v Libereckém kraji mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní
kluby, stav k 30. 9. 2018 a 31. 10. 2018
d)
e)
f)
g)

h)

Statistické výkazy v Libereckém kraji střední školy, stav k 30. 9. 2018 a školská ubytovací
zařízení, stav k 31. 10. 2018
Přehled veřejných zakázek projednaných na 22. zasedání rady kraje a 22., 23.,
24. a 25. mimořádném zasedání rady kraje
Přehled dotací poskytnutých Libereckým krajem na vodohospodářskou infrastrukturu v letech
2013–2018
Informace o legislativních postupech v oblasti životního prostředí pro záměry modernizace
elektrárny Turów a rozšíření hnědouhelného dolu Turów a o stavu kvality ovzduší
v Libereckém kraji ve vztahu k emisím z elektrárny Turów a hnědouhelného dolu Turów
Financování příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
v roce 2019

i)
j)

Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019 – přehled zveřejněných notifikací
Dopis hejtmana Libereckého kraje generálnímu řediteli VZP – organizace lékařských
pohotovostních služeb

k)

Smlouva o spolupráci – Regionální onkologická skupina

USNESENÍ č. 35/19/ZK
Závazek spolufinancování projektu "Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro
seniory Vratislavice nad Nisou"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“ Libereckým krajem do výše
8.722.387 Kč a jeho rozložení v letech 2019–2020 v případě, že danému projektu bude
schválena dotace ze 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
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2)

předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova
pro seniory Vratislavice nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 4.104.069 Kč a jeho rozložení
v letech 2019–2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 36/19/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – odvolání a volba členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
odvolává
1. Mgr. Zoru Machartovou (ZpLK), z funkce členky Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje
2. Martina Brože (ANO 2011), z funkce člena Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
a volí
1. Mgr. Martina Chocholu (ZpLK), členem Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje – nominace klubu ZpLK,
2. Martina Brože (ANO 2011), členem Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje –
nominace klubu ANO 2011,
3.

Ing. Petra Šimoníka (ANO 2011), členem Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje –
nominace klubu ANO 2011.

USNESENÍ č. 37/19/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/19 – zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2018 do rozpočtu kraje 2019
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/19, kterým se
I. navyšují zdroje kraje 2019 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 353.845.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2019 v celkové výši 353.845.000 Kč, z toho
1)

2)

výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 19.600.000 Kč, v tom
a) Střední průmyslová škola textilní, Liberec – rekonstrukce výměníkové stanice ve výši
1.500.000 Kč,
b) Gymnázium Dr. Randy, Jablonec nad Nisou – výstavba obslužného objektu pro
sportovce ve výši 8.100.000 Kč,
c) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec –
oprava střechy na hlavní budově ve výši 10.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí v celkové výši
565.000 Kč, v tom
a) Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, p. o. – Spolupráce architekta při
projektu Dům pro osoby s RS ve výši 265.000 Kč,
b) APOSS Liberec, p. o. – oprava vodoinstalace ve výši 300.000 Kč,
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3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky, odbor dopravy, Projektové dokumentace na
rekonstrukce silnic II. a III třídy ve výši 10.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v celkové výši 8.240.000 Kč, v tom
a) Akvizice sbírkových předmětů PO rezortu kultury ve výši 2.400.000 Kč,
b) Oblastní galerie Liberec, p. o. – ozvučení bazénové haly ve výši 3.630.000 Kč,
c) Severočeské muzeum v Liberci, p. o. – projektová dokumentace Harrachov Harcuba ve
výši 500.000 Kč,
d) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. – Červený dům III. etapa ve výši
1.550.000 Kč,
e) Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. – zabezpečení atria ve výši 160.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Běžná údržba silnic –
velkoplošné opravy strojní pokládkou ve výši 13.510.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v celkové výši 1.170.000 Kč, v tom
a) Chytrý region ve výši 1.000.000 Kč,
b) Stavba roku ve výši 170.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Monitoring návštěvnosti Libereckého kraje ve výši 500.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 12 – Působnosti, odbor informatiky, WEB kraje ve výši 100.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku,
Správa majetku – FAMA, ve výši 1.000.000 Kč,

10) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Paměť národa / Post
Bellum, o.p.s. ve výši 200.000 Kč,
11) výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy v celkové výši 1.000.000 Kč, v tom
a) Obnova úzkorozchodné železnice na území města Frýdlantu ve výši 500.000 Kč,
b) Nostalgické železniční jízdy ve výši 500.000 Kč,
12) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
v celkové výši 9.700.000 Kč, v tom
a) Obnova ohrožených památek v LK ve výši 4.300.000 Kč,
b) Divadlo F. X. Šaldy – modernizace divadla ve výši 4.400.000 Kč,
c) Podpora filmové tvorby v Libereckém kraji ve výši 1.000.000 Kč,
13) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, Dohoda
o spolupráci s finanční spoluúčastí LK s Podralským nadačním fondem Brniště a ÚP
v České Lípě ve výši 1.000.000 Kč,
14) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Podpora zdravotnictví
v regionu ve výši 15.000.000 Kč,
15) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 15.000.000 Kč,
16) výdaje v kapitole 920 04 – Kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, rezervy na připravované investiční akce příp. neplánované havarijní stavy
majetku ve výši 15.000.000 Kč,
17) výdaje v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí v celkové výši
18.500.000 Kč, v tom
a) Domov a Centrum aktivity, p. o. – výstavba objektu - Dům Jana pro klienty s RS ve
výši 2.800.000 Kč,
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b) APOSS Liberec, p. o. – pozemky pro transformaci zařízení - Nová Ves + 2x
Vratislavice nad Nisou ve výši 9.870.000 Kč,
c) Domov důchodců Velké Hamry, p. o. – přístavba DZR - navýšení kapacity I. etapa ve
výši 4.450.000 Kč,
d) Domov a Centrum aktivity, p. o. – zateplení budovy č. p. 493 ve výši 1.380.000 Kč,
18) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, rekonstrukce silnic
II. a III. třídy ve výši 200.000.000 Kč,
19) výdaje v kapitole 920 12 – Kapitálové výdaje, odbor informatiky, obnova technologického
centra ve výši 2.760.000 Kč,
20) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o. – dostavba
a rekonstrukce VZ LZZS ve výši 6.000.000 Kč,
21) výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství,
Program 8.6 – Podpora vody v krajině ve výši 5.000.000 Kč,
22) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství,
Program vodohospodářských akcí roku 2019 ve výši 10.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2019.
Termín: 28. 02. 2019
USNESENÍ č. 38/19/ZK
Změna zakladatelského dokumentu obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
návrh změny Zakladatelské listiny společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
která se mění tak, že se v článku X. – Účetní období, výroční zpráva, mění účetní období
společnosti z hospodářského na kalendářní rok s účinností od 1. 1. 2020, a s přechodným
hospodářským rokem v trvání od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit návrh radě kraje v působnosti
jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r. o., k projednání a rozhodnutí o změně účetního období.
Termín: 05. 02. 2019
USNESENÍ č. 39/19/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje na pozemcích
v k.ú. Bořkov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k p.p.č. 240/2 o výměře 79
m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, a p.p.č. 240/3 o výměře 2274 m2, trvalý travní
porost, nacházejících se v k.ú. Bořkov, obci Slaná, a evidovaných na listu vlastnictví č. 321
u Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví Hospodářského družstva vlastníků půdy, se sídlem
Příkopy 1889, 393 01 Pelhřimov, IČO 04690605
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2019

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

. ………………………………..
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana

V Liberci dne 1. 2. 2019
Zpracovala Bc. Martina Bambuszová
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