Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 27.03.2018
USNESENÍ č. 71/18/ZK
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovateli zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018
Mgr. Jaromíra Dvořáka,
Mgr. Romanu Žateckou.
USNESENÍ č. 72/18/ZK
Volba návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda,
-

Roman Hejna (ANO 2011),
MUDr. Jan Mečl (ČSSD),

-

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

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO).

USNESENÍ č. 73/18/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),

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO).

USNESENÍ č. 74/18/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1
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kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
79/17/ZK z 28. 2. 2018 na 31. 12. 2018, 80/17/ZK z 28. 2. 2018 na 31. 12. 2018, 394/17/ZK ad 2)
z 28. 2. 2018 na 29. 3. 2018
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 508/17/ZK, 531/17/ZK, 535/17/ZK, 540/17/ZK, 553/17/ZK,
554/17/ZK, 6/18/ZK, 7/18/ZK, 17/18/ZK, 18/18/ZK, 20/18/ZK, 21/18/ZK, 22/18/ZK, 23/18/ZK,
24/18/ZK, 25/18/ZK, 27/18/ZK, 28/17/ZK, 29/18/ZK, 30/18/ZK, 32/18/ZK, 35/18/ZK, 37/18/ZK,
39/18/ZK.
USNESENÍ č. 75/18/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. února do 13. března 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 14. února do 13. března 2018.
USNESENÍ č. 76/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/18 – finanční vypořádání kapitoly 923
– Spolufinancování EU za rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/18, kterým se
1) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2018 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v úhrnné výši 711.162.352,63 Kč,
2) navyšují a upravují celkové výdaje rozpočtu kraje 2017 v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o celkovou částku 711.162.352,63 Kč, z toho
a) výdaje v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, o částku 15.154.450 Kč,
b)
c)
d)
e)
f)

výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, o částku
20.771.666,22 Kč,
výdaje v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU, odbor školství mládeže, tělovýchovy
a sportu, o částku 18.207.236,41 Kč,
výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy, o částku
249.060.500 Kč,
výdaje v kapitole 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, o částku 3.039.000 Kč,
výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku, o částku 404.929.500 Kč,

a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu
Poř.
Název projektu / aktivity
č.
1 TP ČR-SASKO 2014 -2020
2 TP ČR-POLSKO 2014 -2020
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částka v Kč

ORJ

660.000 02
600.000 02
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OP ŽP - Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic.
Nisa
OP ŽP - Ošetření lipové aleje v Malé Skále
OP ŽP - Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov
OP ŽP - Ošetření aleje Kamenický Šenov - Slunečná
OP ŽP - Podpora populace kuňky ohnivé - Cihelenské
a Manušické rybníky
OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky
OPŽP Alej Karolíny Světlé
OPŽP - Podpora kuňky - Stružnické rybníky
OPŽP - Podpora kuňky Dolní Ploučnice
OPŽP - Biotop pro ropuchu Žízníkov
IROP - Rozvoj IS ZZS LK
INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem
Jizerek
OPTP - Regionální stálá konference II.
Smart akcelerátor LK
Danube 4.0
IROP-Kybernetická bezpečnost
OPŽP Kotlíkové dotace - NIV
OP ŽP - Kotlíkové dotace
Kotlíková dotace - II. etapa - IV
OPŽP ZTTV obvodových konstrukcí budovy Střední
školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská
-A
Kofinancování IROP a TOP
Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK
Demokratická kultura žáků
Naplňování krajského akčního plánu LK I
Škola a sklo - inkubátor na cestě do života
Interreg V-A - Od zámku Frýdlant k zámku Czocha
IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ul.
Bořkovská, Brodská
IROP - II/292 Benešov u Semil
IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov
IROP - II/270 Doksy - Dubá
IROP - II/286 Jilemnice - Košťálov
IROP - II/293 Jilemnice humanizace
IROP - II/268 obchvat Zákupy
Jablonné v Podještědí - 2. etapa
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550.000 02
450.000 02
1.800.000 02
90.000 02
1.980.000 02
530.000
250.000
170.000
190.000
120.000
-1.500.000

02
02
02
02
02
02

800.000 02
1.600.000
4.500.000
1.105.000
-21.780
1.230.720
500
10

02
02
02
02
02
02
02

50.000 02
18.500.000
2.271.666,22
747. 236,41
-40.000
8.500.000
9.000.000
65.000.000

03
03
04
04
04
04
06

13.000.000 06
-3.500.000
-6.200.000
20.000.000
-7.700.000
30.000.000
4.000.000
25.500.000

06
06
06
06
06
06
06
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38 IROP-II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje
39 IROP-II/610 Turnov-hranice LK
IROP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod
40
Ralskem
41 IROP - Silnice II/592 Kryštofovo údolí-Křižany
42 IROP - Silnice II/286 ul. Žižkova, Jilemnice
IROP-II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje, 2.
43
etapa
44 Interreg - Česko-polská Hřebenovka - východní část
45 Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky
46 IROP - školy bez bariér
OP ŽP - ZTTV obv. konstrukcí budovy SOŠ a SOU v
47
České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října
48 IROP - školy bez bariér - Gymnázium Jablonec n. N.
49 IROP - školy bez bariér - Gymnázium F. X. Šaldy
IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní
50
akademie - Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec n. N.
IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní
51
akademie - Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec
IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní
52 akademie - VOŠ mezinárodního obchodu a OA,
Jablonec n. N.
IROP - Školy bez bariér - gymnázia a obchodní
53 akademie - OA a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, LBC
54 OP ŽP - snížení energetické náročnosti OA ČL
55 OP ŽP energetické úspory Zámecká Frýdlant
56 OP ŽP - energetické úspory dílny Svojsíkova ČL
57 Inkubátor výtvarných talentů 160
58 IROP COV služeb, Česká Lípa (SOŠ a SOU)
59 IROP COV strojírenství a elektrotechniky, Liberec
60 IROP COV strojírenství a informatiky, Česká Lípa
61 IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou
62 IROP COV technické, Turnov
63 IROP COV uměleckoprůmyslové, Kamenický Šenov
64 IROP COV pro zemědělství, Frýdlant
65 IROP COV automobilového průmyslu, Vysoké n. J.
IROP - Jazyková laboratoř pro výuku (Gymnázium
66
Mimoň)
IROP (MAS) - rekonstrukce a modernizace přírod.
67
laboratoře, Gymnázium Frýdlant
68 IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy
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24.000.000 06
30.380.500 06
18.200.000 06
3.780.000 06
31.900.000 06
700.000 06
1.350.000 07
1.689.000 07
-50.500 14
2.660.000 14
240.600 14
240.600 14
240.600 14
240.600 14
240.600 14

240.600 14
12.420.000
21.800.000
4.500.000
10.400.000
40.400 000
30.500.000
45.200.000
33.300.000
22.000.000
10.800.000
38.460.000
24.000.000
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14

427.500 14
475.000 14
-38.500 14
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69 IROP - Školy bez bariér - SPŠ stavební LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
70
strojní a elektr. a VOŠ Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
71
textilní LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy- SŠ a
72
Mateřská škola LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
73
strojní, stavební a dopravní Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
74
technická Jablonec n. N.
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
75
řemesel a služeb Jablonec n. N.
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
76
SOSNOVÁ
OP ŽP – energetické úspory domov důchodců Sloup v
77
Čechách
78 IROP-Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B
79 OP ŽP energetické úspory Budova D Cvikov
80 IROP-Domov Raspenava - výstavba nových prostor
81 OPŽP snížení energetické náročnosti APOSS Liberec
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
82
JESTŘEBÍ
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
83
LADA
OP PS ČR-Sasko II - Expozice horolezectví v Muzeu
84
Českého ráje v Turnově
IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci –
85
2. etapa
86 IROP - Krajská knihovna LK
87 Inovační centrum-podnikatelský inkubátor LK
Transformace pobyt. zařízení - Domov pro osoby
88
Mařenice - soudní spor
Celkem změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/18

256.400 14
260.000 14
256.400 14
256.400 14
62.800 14
256.400 14
260.000 14
1.200.000 14
1.176.000 14
1.000.000
580.000
360.000
1.800.000

14
14
14
14

550.000 14
830.000 14
22.000.000 14
37.440.000 14
16.200.000 14
20.000.000 14
1.488.000 14
711.162.352,63

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 77/18/ZK
Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje - k pozemku
v k.ú. Slaná
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k nemovitosti p.p.č. 381
o výměře 536 m2, trvalý travní porost, nacházející se v k.ú. Slaná, obec Slaná, a evidované na listu
vlastnictví č. 92 u Katastrálního pracoviště Semily, ve vlastnictví
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
USNESENÍ č. 78/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě
1)
pozemku v k.ú. Košťálov
2)
pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. a) koupi
- p.p.č. 1996/13 o výměře 871 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Košťálov,
obci Košťálov, a evidovaným na listu vlastnictví č. 801 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od
za celkovou kupní cenu ve výši 52.260 Kč (slovy: padesát dva tisíc
dvě stě šedesát korun českých), kupní cena bude refundována do výše 50 Kč/m2,
pozemek je zastavěn stavbou silnice II/286,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
2. a) koupi
p.p.č. 234/6 o výměře 63 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p.p.č. 234/7 o výměře 45 m2, trvalý travní porost,
p.p.č. 234/8 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
vše v katastrálním území Mníšek u Liberce, v obci Mníšek, evidované na listu vlastnictví
č. 13 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od
za celkovou kupní cenu ve výši 7.400 Kč
(slovy sedm tisíc čtyři sta korun českých), kupní cena nebude refundována, pozemky jsou
zastavěny stavbou „Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava), II., IV., V.
etapa“,
b)

svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
USNESENÍ č. 79/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemku v k.ú. Volfartice
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
koupi části p.p.č. 715 o výměře 5 m2, nově označené jako p.p.č. 715/2, ostatní plocha, jiná plocha,
vymezené geometrickým plánem č. 503-490/2009 ze dne 30. 11. 2009, v katastrálním území
Volfartice, obci Volfartice, evidované na listu vlastnictví č. 456 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa od Agrome s.r.o., se sídlem Školní 92, 471 06
Horní Police, IČO 44566654, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000 Kč (slovy deset
tisíc korun českých)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
USNESENÍ č. 80/18/ZK
Majetkoprávní operace – koupě pozemků v k.ú. Zálesní Lhota
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) koupi
- p.p.č. 1312/7 o výměře 212 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 1312/8 o výměře 133 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Zálesní Lhota a obci Studenec, evidovaných na listu vlastnictví č. 34
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
17.250 Kč (slovy sedmnáct tisíc dvě stě padesát korun českých),
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
USNESENÍ č. 81/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemků v k.ú. Harrachov
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 1151/1 díl „a“ o výměře 112 m2, sloučených do p.p.č. 1330, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezený geometrickým plánem č. 2223-102/2017 ze dne
7. 11. 2017, nacházejících se v k.ú. Harrachov, obci Harrachov, Městu Harrachov, se sídlem
Harrachov č.p.150, 512 46 Harrachov, IČ 00275697, hodnota daru dle účetní evidence činí
6.100 Kč (slovy: šest tisíc sto korun českých), jedná se o pozemek, na kterém je vybudována stavba
chodníku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
USNESENÍ č. 82/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej pozemku v k.ú. Machnín
Zastupitelstvo kraje po projednání

7

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.03.2018
schvaluje
prodej části p.p.č. 1000/1 nově označená jako p.p.č. 1000/4 o výměře 191 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 1052-50/2017 ze dne 18. 6. 2017,
nacházející se v katastrálním území Machnín, obec Liberec, statutárnímu městu Liberec, se sídlem
se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978, za kupní cenu dle znaleckého
posudku č. 1295/2017 ze dne 9. 11. 2017 ve výši 201.000 Kč (slovy dvě stě jedna tisíc korun
českých), uvedený pozemek bude využit pro výstavbu prostoru pro velkokapacitní kontejner
na tříděný odpad
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
USNESENÍ č. 83/18/ZK
Majetkoprávní operace – prodej
1)
pozemků v k.ú. Minkovice
2)
pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. prodej částí p.p.č. 523, nově označených jako p.p.č. 523/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, a p.p.č. 523/3 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, vymezených geometrickým plánem č. 859-127/2016 ze dne 20. 7. 2016, nacházející
se v k.ú. Minkovice, obec Šimonovice, a evidované na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního
pracoviště Liberec, manželům
za kupní cenu ve výši 6.000 Kč (slovy šest tisíc korun českých),
na předmětných pozemcích se nachází oplocení pozemku p.č. 242/1 ve vlastnictví kupujících,
2. prodej části p.p.č. 791 o výměře 33 m2, nově označené jako p.p.č. 791/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 333-104/2017 ze dne
12. 12. 2017 nacházející se v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, a evidované
na listu vlastnictví č. 488 u Katastrálního pracoviště Liberec, manželům
za
kupní cenu ve výši 4.950 Kč (slovy: čtyři tisíce devět set padesát korun českých), k rozšíření
rekreační plochy u RD ve vlastnictví kupujících
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
USNESENÍ č. 84/18/ZK
Majetkoprávní operace – darování pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
darování části p.p.č. 2150 o výměře 189 m2, nově označené jako p.p.č. 2150/2, zahrada, vymezené
geometrickým plánem č. 3839-206/2017 ze dne 21. 8. 2017, nacházející se v k.ú. Vratislavice
nad Nisou, obci Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 2764 u Katastrálního pracoviště Liberec,
statutárnímu městu Liberec, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO 00262978,
hodnota daru dle účetní evidence činí 84.832 Kč (slovy osmdesát čtyři tisíc osm set třicet dva korun
českých), jedná se o pozemek k rozšíření veřejné komunikace
a ukládá

8

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.03.2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
USNESENÍ č. 85/18/ZK
Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá nad Jizerou
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru
• věšadlového mostu nacházejícího se v katastrálním území Bystrá nad Jizerou, obci Bystrá nad
Jizerou, kulturní památky evidované v památkovém katalogu pod rejstříkovým číslem
32419/6-2515,
• části p.p.č. 1184/5 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č. 1184/7, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 197-83/2016 ze dne 3. 10. 2016,
nacházející se v katastrálním území Bystrá nad Jizerou, obci Bystrá nad Jizerou, evidované
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od obce Bystrá nad Jizerou, se sídlem Bystrá nad Jizerou 14, 513 01 Semily,
IČO 00275654,
b) svěření takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum
Českého ráje v Turnově, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, a to ke dni
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
USNESENÍ č. 86/18/ZK
Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) ukončení správy nemovitého majetku: části p.p.č. 2582/93 o výměře 6 m2, nově označené jako
p.p.č. 2582/139, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 571-82/2016,
nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Semil, obci Benešov u Semil, evidované
na listu vlastnictví č. 290 Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, ve správě příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI – Rochlice, 460 06
Liberec, IČO 70946078,
b)

svěření nemovitého majetku k hospodaření: části p.p.č. 2582/93 o výměře 6 m2, nově označené
jako p.p.č. 2582/139, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 57182/2016, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Semil, obci Benešov u Semil,
evidované na listu vlastnictví č. 290 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, do správy příspěvkové organizace Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o.,
se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČO 00085804
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2018
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USNESENÍ č. 87/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/18 - snížení výdajů kapitoly 913 05 - Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor
investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů kapitoly 919 03 - Pokladní správa,
ekonomický odbor.
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/18, kterým se
1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí, finanční rezerva PO ve výši 16.850.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor
sociálních věcí, ve výši 5.920.000 Kč na tyto akce
Číslo
Číslo Organizace - popis akce
akce
organ.
0550027 1505
Domov Sluneční dvůr Jestřebí - inventář Partyzánská
0550028 1508
0550029 1510
0550030 1510
0550031 1510
0550032 1512
0550033 1512
0550034 1514
0550035 1514
0550036 1520
0550037 1522
0550038 1522
0550039 1522
0550040 1522
0550041 xxxx

Služby sociální péče TEREZA - bezbariérové úpravy
(dláždění)
Domov důchodců Rokytnice n.J. - oprava 2. větve topení
Domov důchodců Rokytnice n.J. - oprava kanalizace
Domov důchodců Rokytnice n.J. - úprava prostor na
krizové lůžko
Domov důchodců Jablonecké Paseky - opravy rovných
střech
Domov důchodců Jablonecké Paseky - výměna oken
Domov pro seniory Vratislavice n.N. - výměna vstupních
dveří
Domov pro seniory Vratislavice n.N. - opravy střech
zatékání
APOSS Liberec - odsávání výparů v kuchyni
Domov a Centrum denních služeb JN - devítimístný
automobil pro klienty
Domov a Centrum denních služeb JN - přístřešek pro
vozíky
Domov a Centrum denních služeb JN - stropní zvedací
systém
Domov a Centrum denních služeb JN - odvlhčení stěny a
oprava omítky
P.O. v rezortu SV - aktualizace Cygnus na verzi II

příspěvek v tis. Kč
1000
100
300
150
200
250
300
500
300
200
750
500
400
150
820

3.

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních
věcí, ve výši 230.000 Kč, a to na akci Příběhy pamětníků Libereckého kraje,

4.

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje odbor
investic a správy nemovitého majetku, ve výši 5.000.000 Kč, a to na akci DD Vratislavice
n. N. - evakuační výtah venkovní,
navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole 919 03 - Pokladní správa, ekonomický
odbor, ve výši 5.700.000 Kč, a to jako finanční rezerva na řešení věcných finančních
a organizačních opatření orgánů kraje

5.
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018

3.

4.

De minimis

2.

Základní
škola
Smržovka,
okres
Jablonec nad
Nisou –
příspěvková
organizace
Středisko
volného času
Sluníčko,
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace
Středisko
volného času
Sluníčko,
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace
Základní
škola a
mateřská
škola
Višňová,
okres
Liberec,

Termín realizace
projektu

1.

Příjemce/
forma

Dotace v maximální
výši (Kč)

č.

Podíl dotace z
celkových způsob.
výdajů (%)

USNESENÍ č. 88/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/18 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 84/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 926 07 - Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nespecifikované rezervy programu 7.5
Poznáváme kulturu, ve výši 31.100 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele
u jednotlivých akcí v kapitole 926 07 - Dotační fond, program 7.5 Poznáváme kulturu v celkové
výši 31.100 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, z programu 7.5 Poznáváme kulturu v
úhrnném objemu 31.100 Kč níže uvedeným příjemcům

70695385

uspořádání
exkurze pro
žáky 2.
třídy –
počet 1

67,90

5.000

1.4. – 31.5.
2018

ne

00854859

doba trvání
akce 5 dní
navštívené
instituce –
počet 5

65,22

15.000

26.2. – 2.3.
2018

ne

Komenského
1037,
Lomnice nad
Popelkou

00854859

doba trvání
akce 1 den
navštívené
instituce –
počet 1

69,23

4.500

29.3.2018

ne

Višňová 173,
Frýdlant

72743522

doba trvání
akce 2 dny

68,04

6.600

1.2. – 31.5.
2018

ne

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Povolání – rukodělná
dílna

Komenského
964,
Smržovka

Jarní prázdniny po
Libereckém kraji

Komenského
1037,
Lomnice nad
Popelkou

Velikonoční
prázdniny v
Podještědí

První cesty za
kulturou II
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Rozhoduj
ící
závazné
výstupy
projektu

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.03.2018
příspěvková
organizace

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2)

Termín: 30. 04. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje mezi výše uvedenými příjemci a Libereckým krajem
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 31. 05. 2018

USNESENÍ č. 89/18/ZK
Poskytnutí účelových individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 – oblast
cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuálních žádostí
v úhrnném objemu 1.950.000 Kč těmto příjemcům v tomto rozsahu
Příjemce/
forma

KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

Krkonoše
– svazek
města
obcí/svaz
ek města
a obcí

Sdružení
Jizerské
horyturistický
region
Libereck
o,
Jablonec
ko,
Frýdlants

IČ/
nar.

71177884

Sídlo/
bydliště

Název
projektu/
účel
projektu

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

Jablonec
ká
562/21,
46001,
Liberec I
– Staré
Město

Podpora
značení a
údržby
pěších
turistických
tras v LK

Údržba
turistických tras –
900 km
Údržba
těžkých
prvků – 70ks
Výměna tabulek a
směrovek – 200ks

350.000

1.1 –
30.11.
2018

ano

Naplňování
datového skladu,
databáze
spolupracujících
podnikatelských
subjektů,
závěrečná zpráva
o uskutečněných
aktivitách v roce
2018, statistika,
školení pro
pracovníky
infocenter, veletrh
cestovního ruchu,
fotografie – 20ks

400.000

1.1. –
30.11.
2018

ne

Fotografie – 20ks
Tipy na výlety –
12ks
Vložené akce do
Datového skladu –
24ks

400.000

1.1.30.11.
2018

ne

70157898

Zámek 1,
543 01
Vrchlabí

Podpora
rozvoje
turistického
regionu
Krkonoše
2018

75057760

Janov
nad
Nisou
520, 468
11 Janov
nad
Nisou

Podpora
rozvoje
turistického
regionu
Jizerské hory

12

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace
projektu

De minimis
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ko
a
Tanvalds
ko
/zájmové
sdružení
právnický
ch osob
Sdružení
Český
ráj,
z.s./spole
k

Sdružení
Českolipskou/
zájmové
sdružení
právnickýc
h osob

15045838

75059843

Antonína
Dvořáka
335, 511
01
Turnov

náměstí
T. G.
Masaryka
1, 470 01
Česká
Lípa

Podpora
rozvoje
turistického
regionu
Český ráj
v roce 2018

Kalendář akcí – 24
ks
Tipy na výlety –
12ks
Fotografie – 20ks
Soubor
marketingových
aktivit – 1ks

400.000

1.1.30.11.
2018

ne

Podpora
rozvoje
turistického
regionu
Českolipsko

Turistické noviny
(celoroční) –
1000ks
Setkání
informačních
center a subjektů
cestovního ruchu
Nákup fotografií –
20ks
Aktivity pro rozvoj
turistické nabídky
– sada 1

400.000

1.1.30.11.
2018

ne

schvaluje
a) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1669/2018, na projekt „Podpora značení a údržby
pěších turistických tras v Libereckém kraji“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Klubem
českých turistů, Liberecká oblast, IČ 71177884, se sídlem Jablonecká 562/21, 46001 Liberec I
– Staré Město,
b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1674/2018, na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Krkonoše 2018“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krkonoše –
svazek města obcí, IČ: 70157898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
c)

d)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1673/2018, na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Jizerské hory“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení Jizerské
hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, IČ 75057760,
se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou,
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1672/2018, na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Český ráj v roce 2018“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení
Český ráj, IČ 15045838, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,

e)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1671/2018, na projekt „Podpora rozvoje
turistického regionu Českolipsko“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení
Českolipsko, IČ 75059843, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zmocněné k jejich podpisu na základě plné moci
č. PM 20/2018.
Termín: 30. 04. 2018
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USNESENÍ č. 90/18/ZK
Poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v celkové výši 1.000.000 Kč níže uvedenému
příjemci na níže uvedený projekt

Příjemce/narozen/trvalé bydliště:

Název projektu:

Havarijní opravy a udržovací práce na objektu Trávníček č. ev.
14

Účel projektu:

Účelem projektu je záchrana, stabilizační opravy, obnova
nemovité kulturní památky, která je

Rozhodující závazné výstupy
projektu:

Položení podlah v přízemí a 1. patře (místnosti 2.01, 2.03, 2.04,
2.06, 2.07, 2.08 a 2.10) 186,71 m2
Kompletní respase dvoukřídlých dveří 3ks
Replika oken v přízemí 3 ks
Jílové omítky jemné (sál, světnice) 161 m2
Rozebrání a uložení kachlového sporáku 1 ks

Dotace ve výši v Kč:

1.000.000 Kč

Podíl dotace z celkových způsob.
výdajů (%)

64,99 %

Termín realizace:

1. 3. 2018 – 30. 11. 2018

De minimis:

NE

schvaluje
smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1594/2018,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a panem

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1594/2018
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a to na základě zmocnění PM 20/2018.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 91/18/ZK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programů 8.3 Podpora včelařství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů pro rok 2018
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Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a) Programu 8.3 Podpora včelařství s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 1.513.000 Kč,
b) Programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru
a využití bioodpadů s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k
rozdělení ve výši 1.424.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, zajistit vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje 8.3 a 8.5 k předkládání
žádostí o dotace.
Termín: 29. 03. 2018
USNESENÍ č. 92/18/ZK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje obci Jestřebí
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 471 61 Jestřebí, IČO 00260878,
a) o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci
Jestřebí“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017,
b)

o změnu projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, na jehož
realizaci byla schválena neinvestiční účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, na investiční dotaci.
rozhoduje
a) o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního
sálu v obci Jestřebí“ z 31. 3. 2018 na 31. 5. 2018, a prodloužení termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 20. 5. 2018 na 20. 7. 2018.
b)

o změně projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, na jehož
realizaci byla schválena neinvestiční účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, na investiční dotaci,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 471 61 Jestřebí, IČO: 00260878
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného
vyúčtování, projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, a změna
neinvestiční dotace na investiční dotaci, projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu
v obci Jestřebí“
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členu
rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2018
USNESENÍ č. 93/18/ZK
Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2018“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krkonoše –
svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898 na projekt „Organizačně
technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2018“
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1627/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 70157898,
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení smlouvy č. OLP/1627/2018
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 94/18/ZK
Závazek spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita
Jestřebí“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr,
p.o. – lokalita Jestřebí“ do výše 15.722.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2026 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 77 Integrovaného regionálního
operačního programu,
b) předpokládané předfinancování projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita
Jestřebí“ Libereckým krajem do výše 58.743.000 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2021
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2026
USNESENÍ č. 95/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 93/18 - převod finančních prostředků z kapitoly
914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do kapitoly 914 08 –
Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství – podpora zadržování vody v krajině
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 93/18, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 02
- Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, akce „Podpora zadržování vody
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v krajině“ celkem o částku 500.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 08 Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, akce „Adaptační opatření na změnu klimatu“
celkem o částku 500.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 96/18/ZK
Vyhodnocení implementace Strategie inteligentní specializace na území Libereckého kraje
k 31. 12. 2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
zprávu o vyhodnocení implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci České republiky na území Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení vyhodnocení implementace
Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky Úřadu Vlády
České republiky.
Termín: 30. 03. 2018
USNESENÍ č. 97/18/ZK
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje do výše 11.749.500 Kč
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, se sídlem Havlíčkova 57, Kamenický Šenov 471 14, IČO 62237039, uvolněné v roce
2018 ve výši 9.000.000 Kč a v letech 2019 – 2020 do výše 2.749.500 Kč, za účelem
předfinancování školou realizované části projektu s názvem „Škola a sklo – inkubátor na cestě
do života“, s termínem splatnosti návratné finanční výpomoci do 30 dnů od obdržení plateb
od poskytovatele dotace, nejpozději však do 28. 2. 2022, a to za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 70/18 – finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování
EU za rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2018 Zastupitelstvem Libereckého kraje,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/243/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Libereckým krajem
a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, se sídlem Havlíčkova 57, Kamenický Šenov 471 14, IČO 62237039.
USNESENÍ č. 98/18/ZK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2016/2017
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016/2017
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016/2017 Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy a zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Termín: 31. 03. 2018
USNESENÍ č. 99/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/18 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých
na stipendijní program v roce 2017 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Stipendijní program pro žáky odborných škol 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/18, kterým se
1. navyšuje příjmová - zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 505.975 Kč - navýšení
nedaňových příjmů získaných z níže uvedených nedočerpaných dotací poskytnutých odborem
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2017 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na zabezpečení Stipendijního programu
pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání
IČ

Usnesení č.

Nedočerpaná
dotace ve
výši

Vráceno dne

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace

14451018

353/17/RK

41.300 Kč

13. 2. 2018

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

00082554

353/17/RK

79.275 Kč

15. 2. 2018

Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace

49864688

353/17/RK

64.000 Kč

16. 2. 2018

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října
607, příspěvková organizace

00528714

353/17/RK

101.250 Kč

19. 1. 2018

Obchodní akademie, Hotelová škola a
Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace

75129507

353/17/RK

47.800 Kč

7. 2. 2018

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na
Bojišti 15, příspěvková organizace

00671274

353/17/RK

37.600 Kč

5. 2. 2018

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad
Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace

00140147

353/17/RK

32.250 Kč

15. 2. 2018

Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

00526517

353/17/RK

98.750 Kč

2. 2. 2018

Subjekt
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

60252776

Celkem

2.

353/17/RK

3.750 Kč

8. 2. 2018

505.975 Kč

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 505.975 Kč, číslo akce
04500010000 - Stipendijní program pro žáky odborných škol

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 100/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 78/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky
PO, 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 923 14 –
Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 78/18, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.800.000 Kč, z toho
a) číslo akce 0491831430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže o částku 3.000.000
Kč,
b) číslo akce 0491851433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici,
Liberec o částku 2.800.000 Kč,
2.
3.

snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 923 14 – Spolufinancování EU
odboru investic a správy nemovitého majetku, číslo akce 04620141418 o částku 2.348.752 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.148.752 Kč, z toho
a)

b)

c)

číslo akce 04501251430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace – Změna zdroje vytápění objektu školy a domova mládeže o částku
3.000.000 Kč,
číslo akce 04501261433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace – Změna vytápění objektu strojních dílen v Řepné ulici,
Liberec o částku 2.800.000 Kč,
číslo akce 04501271418 - Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace - COV LK strojírenství a informatiky – SPŠ Česká Lípa, p.o. –
Demontáž a uskladnění stávající technologie, zpětná montáž technologie o částku
2.348.752 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.

19

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.03.2018
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 101/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 79/18 – úprava kapitol 912 04 - účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku, akce „Obnova výtahů“ – Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/18, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 6.250.000 Kč, z toho
a) číslo akce 04501101437 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace – Modernizace evakuačního výtahu o částku
3.850.000 Kč,
b)

číslo akce 04501111437 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace – Obnova dvou osobních výtahů o částku
2.400.000 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 920 14 – kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 6.250.000 Kč, číslo akce 0491861437 –
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace – Obnova výtahů
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 102/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/18 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 85/18, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 809.400 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
A. snížení ukazatele číslo akce 04800880000 - Systémová podpora vzdělávání žáků ve speciálních
základních školách ve výši 809.400 Kč,
B. zavedení nových specifických ukazatelů
a) číslo akce 04806254467 s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň,
příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 26.600 Kč,
b) číslo akce 04806274479 s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 269.800 Kč,
c)

číslo akce 04806264478 s názvem Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104,
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 15.200 Kč,
číslo akce 04806282452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková
organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 11.400 Kč,
číslo akce 04806292497 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres
Liberec - příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 57.000 Kč,
číslo akce 04806302314 s názvem Základní škola praktická a Základní škola speciální,
Frýdlant, okres Liberec - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího
programu Základní škola speciální ve výši 64.600 Kč,
číslo akce 04806312310 s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 133.000 Kč,
číslo akce 04806325479 s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 7.600 Kč,
číslo akce 04806335424 s názvem Základní škola praktická a základní škola speciální
Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 7.600 Kč,
číslo akce 04806355491 s názvem Základní škola speciální a mateřská škola speciální
Jilemnice - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 49.400 Kč,
číslo akce 04806345490 s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 49.400 Kč,
číslo akce 04806365492 s názvem Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 64.600 Kč,

m) číslo akce 04806372329 s názvem Základní škola praktická a Základní škola speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 45.600 Kč,
n) číslo akce 04806382494 s názvem Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková
organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální ve výši 7.600 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, IČ 70982228, se sídlem Moskevská 679,
470 01 Česká Lípa na akci číslo 04806274479 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 269.800 Kč,
schvaluje
znění Smlouvy č. OLP/1615/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou a Mateřskou školou, Česká Lípa,
Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká
Lípa
a ukládá
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1.

2.

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018,
Termín: 30. 04. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
OLP/1615/2018 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2018

USNESENÍ č. 103/18/ZK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole, Jablonec
nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská
47, příspěvková organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, Jablonec nad Nisou, na akci
číslo 04805003455 „Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje“ ve výši 400 000 Kč,
schvaluje
Smlouvu č. OLP/1200/2018 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Libereckým krajem a Základní uměleckou školu, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková
organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/1200/2018 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 104/18/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finančních darů
medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 914 04 –
Působnosti a kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové
výši 36.600 Kč následovně
1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – dílčí ukazatel, číslo akce 0486990000 – Hry
olympiád dětí a mládeže o částku 36.600 Kč,
2.

navýšení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a zavedení nového specifického ukazatele, číslo akce
04806240000 – Finanční dary medailistům z Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2018 o částku 36.600 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje pro rok 2018.
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Termín: 30. 04. 2018
USNESENÍ č. 105/18/ZK
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2018
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotace v roce 2018 příjemcům uvedeným v tabulce do uvedené maximální výše
na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
Statutární město,
IČ
Max. výše dotace v období 2018 v Kč
město, obec
Česká Lípa

002 60 428

84.000

Český Dub

002 62 722

10.000

Frýdlant

002 62 781

25.000

Chrastava

002 62 871

10.000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

80.000

Košťálov

002 75 841

51.000

Liberec

002 62 978

120.000

Osečná

002 63 061

10.000

Turnov

002 76 227

30.000

vyhrazuje si
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomoc schválit
vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2018 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2018 na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obcemi
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace,
2.

Termín: 04. 04. 2018
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
podepsat smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2018 na realizaci dopravní výchovy dětí
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými obcemi.
Termín: 11. 05. 2018

USNESENÍ č. 106/18/ZK
Písemné informace
a)
Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 2. 2018 do 6. 3. 2018
b)
Změna ve složení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“
c)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2018
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d)

Schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
na období 2018 - 2022
e)
Nařízení Libereckého kraje o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného
pásma
f)
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2017
g)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje
a na 3. mimořádném zasedání rady kraje
h)
Informace o nerealizaci projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje
na základě smlouvy č. OLP/1047/2017 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů
Příšovice
i)
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2017
j)
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2017
k)
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
l)
Závěrečná zpráva projektu IP 1 vypracovaná Ing. Kroutilem a stanovisko Krajského
úřadu Libereckého kraje
m)
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 4/2018 k politice řízení bezpečnosti informací
n)
Dopis hejtmana Libereckého kraje ministryni práce a sociálních věcí ČR
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace
a) Rozpočtová opatření přijatá v období od 7. 2. 2018 do 6. 3. 2018
b) Změna ve složení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2018
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Schválení Koncepce rozvoje Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na období 2018
- 2022
Nařízení Libereckého kraje o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2017
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3. mimořádném
zasedání rady kraje
Informace o nerealizaci projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě
smlouvy č. OLP/1047/2017 se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Příšovice
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2017
Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2017

k)

Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – jmenování člena dozorčí rady
l) Závěrečná zpráva projektu IP 1 vypracovaná Ing. Kroutilem a stanovisko Krajského úřadu
Libereckého kraje
m) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 4/2018 k politice řízení bezpečnosti informací
n)

Dopis hejtmana Libereckého kraje ministryni práce a sociálních věcí ČR.

USNESENÍ č. 107/18/ZK
Přidělení dotace v rámci programu
neprofesionálních uměleckých aktivit

Podpora
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postupových

soutěží

a

přehlídek
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č.

20.

Příjemce/
forma

Město Desná
obec

Název projektu
účel projektu

Oblastní kolo přehlídky dětských
divadelních, loutkářských a
recitačních souborů Dětská scéna
2018 – O Desenského medvěda
16. ročník postupové přehlídky
do krajského kola Dětské scény
2018,

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Desná,
Krkonošská
318

00262307

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

doba trvání akce 1
den

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace
projektu

De minimis

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci programu Podpora postupových soutěží
a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit v objemu 15.000 Kč níže uvedenému příjemci

15.000 Kč

16.3. - 16.3.
2018

ne

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí dotace
mezi výše uvedeným příjemcem a Libereckým krajem k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence
rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 20/2018.
Termín: 31. 05. 2018
USNESENÍ č. 108/18/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05
Transfery, odbor sociálních věcí - financování sociálních služeb z prostředků Libereckého
kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona – 2. část
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/18, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje dle
zvláštního zákona ve výši 9.519.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570091 - Financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
9.519.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 9.519.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 – 2. část, jejichž služby jsou zařazené do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2018 - 2020 v úhrnném objemu 9.519.000 Kč, níže
uvedeným příjemcům do výše
Poř.
číslo

Název
poskytov
atele

IČ

Sídlo

Registr
ační
číslo

Druh sociální služby
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Výše dotace 2018
(v Kč)
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01.

02.

ADVAITA,
z.ú.

ADVAITA,
z.ú.

65635591

Rumunská
14/6, 460
01 Liberec
IV-Perštýn

4853448

§68 - terapeutické komunity

229.000

65635591

Rumunská
14/6, 460
01 Liberec
IV-Perštýn

4142726

§64 - služby následné péče

196.000

6552817

§37 - odborné sociální
poradenství

163.000

3865693

§51 chráněné bydlení

93.000

3596108

§43 podpora samostatného
bydlení

86.000

8208204

§70 sociální rehabilitace

70.000

5563434

§67 sociálně terapeutické dílny

71.000

2527518

§70 - sociální rehabilitace

300.000

03.

ADVAITA,
z.ú.

65635591

04.

FOKUS
Liberec
o.p.s.

46749411

05.

FOKUS
Liberec
o.p.s.

46749411

06.

FOKUS
Liberec
o.p.s.

46749411

07.

FOKUS
Liberec
o.p.s.

46749411

08.

Rytmus
Liberec,
o.p.s.

27322793

Rumunská
14/6, 460
01 Liberec
IV-Perštýn
Nezvalova
662/18,
460 15
Liberec XV
- Starý
Harcov
Nezvalova
662/18,
460 15
Liberec XV
- Starý
Harcov
Nezvalova
662/18,
460 15
Liberec XV
- Starý
Harcov
Nezvalova
662/18,
460 15
Liberec XV
- Starý
Harcov
Palachova
514/7,
460 01
Liberec

09.

FOKUS
Turnov, z.s.

49295101

Skálova
415, 511
01 Turnov

9314906

§45 - centra denních služeb

152.000

10.

FOKUS
Turnov, z.s.

49295101

Skálova
415, 511
01 Turnov

7471836

§43 - podpora samostatného
bydlení

163.000

11.

FOKUS
Turnov, z.s.

4661168

§67 - sociálně terapeutické dílny

130.000

8384795

§41 - tísňová péče

261.000

136.000

12.

13.

14.

Anděl
strážný,
z.ú.
Diakonie
ČCE středisko
Světlo ve
Vrchlabí

Rodina24
z.ú.

02771527

Skálova
415, 511
01 Turnov
Fügnerovo
náměstí
1808/3,
120 00
Praha Nové
Město

43464343

Komenské
ho 616,
543 01
Vrchlabí

8507871

§39 - osobní asistence

22829903

Nerudova
3113/17,
466 01
Jablonec

5391602

§50 - domovy se zvláštním
režimem

49295101
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nad Nisou

15.

Rodina24 z.
ú.

22829903

16.

Diakonie
ČCE středisko v
Jablonci
nad Nisou

73633992

17.

Diakonie
ČCE středisko v
Jablonci
nad Nisou

73633992

18.

Diakonie
ČCE středisko v
Jablonci
nad Nisou

73633992

19.

Diakonie
ČCE středisko v
Jablonci
nad Nisou

73633992

20.

Diakonie
ČCE středisko v
Jablonci
nad Nisou

73633992

21.

MAREVA
z.s.

01679198

22.

FOKUS
Semily, z.s.

22871080

Nerudova
3113/17,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Pod
Baštou
1375/10,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Na
Pískovně
657/24,
460 14
Liberec IX
Ruprechtic
e
Nad
Školami
480, 513
01 Semily

23.

FOKUS
Semily, z.s.

22871080

24.

Tichý svět,
o.p.s.

26611716

Nad
Školami
480, 513
01 Semily
Staňkovsk
á 378,
198 00
Praha
Hostavice

68455232

Švermova
32/35,
460 10
Liberec X

25.

Déčko
Liberec z.s.

8419868

§39 - osobní asistence

120.000

3428319

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

196.000

8701695

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

150.000

7080749

§65 - sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

50.000

5741111

§40 - pečovatelská služba

229.000

8492814

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

150.000

7734736

§40 - pečovatelská služba

200.000

8899363

§70 - sociální rehabilitace

182.000

6265472

§67 sociálně terapeutické dílny

294.000

4385424

§70 - sociální rehabilitace

9813481

§79 - odborné sociální
poradenství
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33.

CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.
CENTRUM
PRO
ZDRAVOTN
Ě
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

34.

Domov u
Spasitele,
středisko
DMCČSH

73632791

35.

Společnost
Dolmen,
z.ú.

27291049

36.

Společnost
Dolmen,
z.ú.

27291049

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

7559709

§39 - osobní asistence

300.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

7135154

§39 - osobní asistence

294.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

9349276

§39 - osobní asistence

300.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

3852372

§39 - osobní asistence

294.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

1656576

§44 - odlehčovací služby

100.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

2164863

§44 - odlehčovací služby

50.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

6806376

§44 - odlehčovací služby

50.000

26593980

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec XI
- Růžodol
I

2453453

§56 - tlumočnické služby

50.000

3988103

§49 - domovy pro seniory

196.000

5227172

§51 - chráněné bydlení

196.000

4353078

§43 - podpora samostatného
bydlení

229.000

Máchova
650, 464
01
Frýdlant
nám.
Českých
bratří
36/1, 460
05 Liberec
nám.
Českých
bratří
36/1, 460
05 Liberec
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37.

38.

39.

Společnost
Dolmen,
z.ú.

MAJÁK
o.p.s.

MAJÁK
o.p.s.

27291049

nám.
Českých
bratří
36/1, 460
05 Liberec

6650186

§67 - sociálně terapeutické dílny

196.000

25405276

Konopná
776, 460
14 Liberec
14

8975100

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

92.000

25405276

Konopná
776, 460
14 Liberec
14

6899978

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

73.000

6714275

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

73.000

4530859

§49 domovy pro seniory

131.000

9450189

§44 odlehčovací služby

155.000

5231429

§40 - pečovatelská služba

200.000

8533092

§51 chráněné bydlení

115.000

4823957

§65 - sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

300.000

3959325

§54 - raná péče

300.000

5792926

§45 - centra denních služeb

163.000

6877163

§62 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

196.000

4343228

§44 - odlehčovací služby

115.000

40.

MAJÁK
o.p.s.

25405276

41.

AHC a.s.

24160369

42.

AHC a.s.

24160369

43.

Diakonie
Beránek
z.s.

40233189

44.

Sdružení
TULIPAN,
z.s.

26672472

45.

Centrum
LIRA, z.ú.

28731191

46.

Centrum
LIRA, z.ú.

28731191

47.

SeniA z.s.

27010031

53.

SANREPO,
o.p.s.

22796932

54.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

28700210

Konopná
776, 460
14 Liberec
14
Týnská
632/10,
110 00
Praha Staré
Město
Týnská
632/10,
110 00
Praha Staré
Město
1. máje
868/11,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
Sokolská
113/8,
460 01
Liberec
Matoušov
a 406/20,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
Matoušov
a 406/20,
460 07
Liberec III
- Jeřáb
Dlouhá
1376/25a,
466 01
Jablonec
nad Nisou
Klášterní
39, 471
25
Jablonné
v
Podještědí
Pod
Perštýnem
321/1,
460 01
Liberec IV
- Perštýn
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55.

Česká unie
neslyšících,
z. ú.

56.

Česká unie
neslyšících,
z. ú.

57.

Diecézní
charita
Litoměřice

00675547

Dlouhá
729/37,
110 00
Praha Staré
Město

4756138

§66 sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zp

70.000

00675547

Dlouhá
729/37,
110 00
Praha Staré
Město

4358523

§56 tlumočnické služby

51.000

40229939

Kosmonau
tů 2022,
412 01
Litoměřice

3632154

§40 pečovatelská služba

185.000

4873800

§39 - osobní asistence

3166608

§48 domovy pro osoby se
zdravotním postižením

196.000

7044506

§51 chráněné bydlení

196.000

2718583

§67 sociálně terapeutické dílny

196.000

2494667

§62 nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

104.000

9015328

§37 odborné sociální poradenství

122.000

2930990

§62 - nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

154.000

58.

MCU
KOLOSEUM
, o.p.s.

25405080

59.

DH Liberec
o.p.s.

27298523

60.

DH Liberec
o.p.s.

27298523

62.

DH Liberec
o.p.s.

27298523

63.

Experance,
z.s.

04919670

68.

Bílý kruh
bezpečí,
z.s.

47607483

ul. gen.
Svobody
83, 460
01 Liberec
13
Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 - Starý
Harcov
Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 - Starý
Harcov
Vlčí Vrch
323, 460
15 Liberec
15 - Starý
Harcov
Větrná
1831/12,
470 01
Česká
Lípa
U Trojice
1042/2,
150 00
Praha

69.

Rodina v
centru, z.
ú.

27004295

Smetanov
a 387,
473 01
Nový Bor

Celkem

80.000

9.519.000

schvaluje
vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci,
rozhoduje
o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 – 2. část z důvodu vyřazení jejich žádosti pro
administrativní nesoulad s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
Poř. číslo

Název

IČ

Sídlo

Registrační
číslo
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služby
§58 domy na
půl cesty

Chybí povinná příloha č.2

3801846

§59 kontaktní
centra

Chybí povinná příloha č.2

P.Jilemnického
1929/9, 434
01 Most

8306216

§69 terénní
programy

63125137

P.Jilemnického
1929/9, 434
01 Most

1229581

§59 kontaktní Chybí povinná příloha č.2, překročen maximální
centra
možný požadavek

Most k naději,
z.s.

63125137

P.Jilemnického
1929/9, 434
01 Most

3775974

§69 terénní
programy

Chybí povinná příloha č.2

DH Liberec
o.p.s.

27298523

5793673

§ 39 osobní
asistence

Chybí povinná příloha č.1

Občanské
sdružení
D.R.A.K

2663628

Vlčí Vrch 323,
460 15
Liberec 15 Starý Harcov
Oblačná
450/1, 460 05
Liberec VKristiánov

65.

Občanské
sdružení
D.R.A.K

2663628

Oblačná
450/1, 460 05
Liberec VKristiánov

6374958

§65 sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

66.

Občanské
sdružení
D.R.A.K

2663628

Oblačná
450/1, 460 05
Liberec VKristiánov

8054292

§66 sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se zp

67.

Občanské
sdružení
D.R.A.K

2663628

5063729

§69 terénní
programy

70.

Romodrom
o.p.s.

26537036

1161877

§69 - terénní
programy

71.

Spokojený
domov o.p.s.

29043913

Oblačná
450/1, 460 05
Liberec VKristiánov
Rybná
716/24, 110
00 Praha Staré Město
Na Návsi 44,
Veselá, 295
01 Mnichovo
Hradiště

7143232

§39 - osobní
asistence

48.

Most k naději,
z.s.

63125137

P.Jilemnického
1929/9, 434
01 Most

1220799

49.

Most k naději,
z.s.

63125137

P.Jilemnického
1929/9, 434
01 Most

50.

Most k naději,
z.s.

63125137

51.

Most k naději,
z.s.

52.

61.

64.

Celkem

8791447

§37 odborné
sociální
poradenství

Chybí povinná příloha č.2, překročen maximální
možný požadavek

Chybí povinná příloha č.2

Chybí povinná příloha č.2

Chybí povinná příloha č.2

Chybí povinná příloha č.2
Příloha č. 2 není elektronicky podepsaná

Podání žádosti po termínu

12 služeb

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2018,
2)

Termín: 30. 04. 2018
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšné žadatele o přijatém usnesení.
Termín: 30. 04. 2018

USNESENÍ č. 109/18/ZK
Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje - volba nových členů
Zastupitelstvo kraje po projednání
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volí
1) Mgr. Michala Panáčka, členem Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje - návrh strany ZpLK,
2) Mgr. Miloše Krčmáře, členem Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Zastupitelstva Libereckého kraje - společná nominace klubů ZLK.

…………………………………….
Martin Půta
hejtman

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

Liberec, 29. 3. 2018
Zapsala Bc. Jana Kvapilová.
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