Z á p i s č. 8
z 8. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 2. 5. 2017

Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),
Mgr. René Havlík, Mgr. Rudolf Broulík, Mgr. Karel Ulmann,
Jitka Machálková, Jana Kvapilová

Omluvena

Ing. Květa Vinklátová

Ověřovatelé

Petr Tulpa, Ing. Radka Loučková Kotasová

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 6. mRK dne 13. 4. 2017, ze 7. RK dne 18. 4. 2017, ze 7. mRK dne 20. 4. 2017 a 8. mRK
dne 24. 4. 2017
8. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost Ing. Květy Vinklátové a Ing. Jitky Volfové, která se dostaví na jednání rady
kraje později. Ověřovateli zápisu byli navrženi Petr Tulpa a Ing. Radka Loučková Kotasová,
zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jitka Machálková.
M. Půta se dále dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 6. mRK dne 13. 4. 2017, ze 7. RK dne
18. 4. 2017, ze 7. mRK dne 20. 4. 2017 a 8. mRK dne 24. 4. 2017. Zápisy ověřeny byly,
připomínky nikdo nevznesl, tímto jsou považovány za schválené.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích.
hlasování č. 1

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 6. mRK dne 13. 4. 2017,
ze 7. RK dne 18. 4. 2017, ze 7. mRK
dne 20. 4. 2017 a 8. mRK dne 24. 4.
2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 25. 4. 2017

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
6.

Harmonogram jednání a plán činnosti
rady kraje na II. pololetí 2017

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Harmonogram jednání a plán činnosti
zastupitelstva kraje na II. pololetí 2017

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 142/17 –
Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.1 Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 138/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 139/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.3 Dotace obcím Libereckého
kraje na činnost JPO II

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

12.

Rozpočtové opatření č. 140/17 - změna
mezi specifickými ukazateli výdajů
kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje
odboru kancelář ředitele

13.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

14.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Nákup a odkup osobních
automobilů“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

15.

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

Mgr. Pavel
Svoboda
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Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

odb. sociálních
věcí

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
16.

Aktualizace postupu a systému
hodnocení sociálních služeb
a rozvojových záměrů pro zařazení
do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje pro období 2018 2020

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

17.

Rozpočtové opatření č. 134/2017 –
úprava rozpočtu v rámci dílčího
ukazatele Sociální služby v kapitole
914 05 Působnosti, odbor sociálních
věcí, zavedení rozpisového ukazatele
„Volnočasové aktivity seniorů
Libereckého kraje“

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Zmocnění náměstka hejtmana
Mgr. Pavla Svobody, řízení resortu
sociálních věcí k úkonům souvisejících
s § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje spolku „Liberecké
fórum“, na projekt „6. ročník hudebního
festivalu národnostních menšin“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

20.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Národní
rada osob se zdravotním postižením
České republiky, z.s. na projekt
„Euroklíč v Libereckém kraji 2017“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

21.

Vyřazení nepotřebného majetku –
přístřešek na uhlí v zařízení Domov
Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Zajištění dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Dodatky k Pověření
k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

23.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

24.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 135/17 – navýšení příjmů a výdajů
rozpočtu kraje v kapitole 914 03 –
Působnosti, ekonomický odbor – daň
z příjmů právnických osob za kraj
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Z

Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
25.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až duben 2017

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

26.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu
F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu
Liberec

Z

27.

Souhlas s přijetím finančních darů
příspěvkovými organizacemi rezortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

28.

Rozpočtové opatření č. 131/17 – úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí a změny
rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci
programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

29.

Rozpočtové opatření č. 130/17 – úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí
investičních účelových dotací
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji – 2.výzva“

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

30.

Smlouva o spolupráci mezi Libereckým
krajem a Technickou univerzitou
v Liberci při realizaci projektu
Inovačního centra - podnikatelského
inkubátoru Libereckého kraje

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

31.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Analýza
progresivních odvětví Libereckého
kraje“

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

32.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektům „Významné aleje
Libereckého kraje – 1. etapa“ a „Ošetření
Světelské lipové aleje“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

33.

Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora
Z
regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory
regionální rozvoj

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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34.

Prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně – Sportovní klub
SPORTAKTIV, z.s.

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Změna zřizovací listiny

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z pís. Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská
29639, příspěvková organizace
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvková organizace

36.

Rozpočtové opatření č. 136/17 - úprava
kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu – Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 2, dodatky č. 1
ke smlouvám o partnerství

37.

Změna zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení Základní školy
a mateřské školy logopedické, Liberec,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

38.

Revokace části usnesení 571/17/RK –
výsledek hospodaření Základní škola
a Mateřská škola při dětské léčebně,
Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace, za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku příspěvkovým organizacím
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v rámci kapitoly
912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Petr Tulpa
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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40.

Předchozí písemný souhlas s přijetím
darů příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

41.

Úprava finančních dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

Prodej nepotřebného movitého majetku
svěřeného Střední průmyslové škole
textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

43.

Změna termínu realizace projektu –
Z
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Císařský kámen - OLP/685/2016, Obec
Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí
Mírová pod Kozákovem č. OLP/149/2016

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

44.

Změna termínu realizace projektu
Jizersko-ještědského horského spolku Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
Program 8.1 – Podpora ekologické
výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

45.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 133/17 – úprava kapitoly 914 04
Působnosti/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a 917 04 –
Transfery/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí
neinvestičních dotací Střední škole
uměleckořemeslné a oděvní Liberec,
s. r. o a Dětskému diagnostickému
ústavu, středisku výchovné péče
a základní škole, Liberec

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

46.

Provozně výrobní plán běžné údržby
silnic II. a III. třídy na rok 2017

Z pís. Marek Pieter

odb. dopravy

47.

Veřejná zakázka „Zpracování
projektových dokumentací – IROP“ –
dodatek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

48.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě s příspěvkovou Z
organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje, Dodatek č. 11
k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Marek Pieter

odb. dopravy
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
49.

Poskytnutí investičního příspěvku
KSS LK na akci „Rekonstrukce objektu
KSS LK, České mládeže, Liberec“,
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Marek Pieter

odb. dopravy

50.

Rozpočtové opatření č. 114/17 – úpravy Z pís. Marek Pieter
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
přesun z nespecifikované rezervy
na jednotlivé akce

odb. dopravy

51.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 129/17 - snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy a navýšení výdajů v kapitole
917 06 – Transfery, odbor dopravy;
poskytnutí účelové dotace pro
Vodohospodářské sdružení Turnov
a závazek spolufinancování kraje v roce
2018 a v roce 2019

Z

Marek Pieter

odb. dopravy

52.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2656/2016 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3
Podpora projektové přípravy
pro zájmové sdružení Cyklostezka
Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel
nad Nisou na projekt „Cyklostezka svaté
Zdislavy II. a III. etapa Jítrava –
Jablonné v Podještědí“

Marek Pieter

odb. dopravy

53.

Veřejná zakázka „Silnice III/29022
Hrabětice – Josefův Důl“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek č. 3

Marek Pieter

odb. dopravy

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Kotel, havárie propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy

55.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/28626 Benecko II.“

Marek Pieter

odb. dopravy

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „TDI –
Semilsko I.“

Marek Pieter

odb. dopravy

57.

Veřejná zakázka „Silnice III/01020
Harrachov - Mýtiny“ - změna lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. dopravy
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58.

Dohoda o narovnání ke Smlouvě
o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní dopravě pro rok 2016
se Statutárním městem Liberec

Marek Pieter

59.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.
2.

v k. ú. Ploužnice pod Ralskem
a v k.ú. Mimoň
v k. ú. Hrádek nad Nisou

3.

v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou

odb. dopravy

60.

Majetkoprávní operace - Smlouva
o připojení k distribuční soustavě
k.ú. Raspenava

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Majetkoprávní operace – Žádost
o užívání nemovité věci ve vlastnictví
státu, se kterou je příslušný hospodařit
SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí

1.

a) pozemku v k.ú. Plavy
(FAMA 2017/04/023)
b) smlouva o bezúplatném převodu

2.

a) pozemku v k.ú. Valteřice u Žandova
(FAMA 2017/04/022)
b) smlouva o bezúplatném převodu
a) pozemku v k.ú. Plavy
(FAMA2017/04/020)

3.

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

b) smlouva o bezúplatném převodu
63.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu “Snížení
energetické náročnosti budovy
ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace“ –
stavební práce
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Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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64.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu “APOSS –
sanace vlhkého suterénu budovy,
Zeyerova 832/24 Liberec,“ – stavební
práce

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro dopravní stavby I – DNS“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby I – DNS“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby v k.ú. Cvikov

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Majetkoprávní operace - převod správy Z
nemovitého majetku mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Majetkoprávní operace – koupě

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)
b)
70.

pozemku v k.ú. Daliměřice
kupní smlouva
Majetkoprávní operace – prodeje

1.

a) pozemku v k.ú. Oldřichov v Hájích
b) kupní smlouva

2.
3.

a) pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Lindava

4.

b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Libštát

5.

b) kupní smlouva
a) energetického zařízení v k.ú. Frýdlant
b) kupní smlouva
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71.

Majetkoprávní operace – darování

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Majetkoprávní operace – budoucí prodej Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.

a) pozemku včetně stavby silnice
v k.ú. Příšovice
b) darovací smlouva

2.

a) pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova
b) darovací smlouva
a) pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí

3.
4.

b) darovací smlouva
a) pozemků v k.ú. Nové Město
pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem
a Ludvíkov pod Smrkem

5.

b) darovací smlouva
a) pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
b) darovací smlouva

72.

a)
b)
73.

pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera
budoucí kupní smlouva
Majetkoprávní operace – směna
NEPŘEDLOŽENO

a)
b)
74.

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemků v k.ú. Rochlice u Liberce
směnná smlouva
Majetkoprávní operace – budoucí přijetí
daru

1.

a) pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací

2.

a) pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře
v Čechách a Stvolínky
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
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75.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektových žádostí do IROP 1.1 - tři
silnice“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava střech
objektů A,B,C,D v areálu ISŠ Semily,
Pod Vartou 630“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

77.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Částečná
modernizace kotelny SŠŘS Jablonec
nad Nisou, Podhorská 54“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

78.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy bytové jednotky na prostory
výuky v Domově mládeže, SŠHL
Frýdlant“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

79.

Majetkoprávní operace – koupě

1.

2.

3.

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a) pozemků v k.ú. Machnín a k.ú. Andělská
Hora u Chrastavy (FAMA 2017/03/031)
b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem
(FAMA 2017/03/085a)
b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem
(FAMA 2017/03/085b)
b) kupní smlouva

80.

Majetkoprávní operace – pronájem

a)

nebytových prostor v budově „E“
v k.ú. Liberec na dobu určitou

b)

nájemní smlouva
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81.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 141/17 – zapojení finančních
prostředků do kapitoly 920 09 –
Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví
na akci „NsP Česká Lípa, a.s. - Výměna
hlavních ARV jističů v rozvodnách
nemocnice“
NEPŘEDLOŽENO

Z

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

Nepředloženo
82.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

83.

Projektový záměr „Rozvoj informačních
systémů a technologií ZZS LK - záložní
zdravotnické operační středisko“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

84.

Zahraniční pracovní cesta č. 43/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

85.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje
Oznámení o ukončení příjmu žádostí
v rámci vyhlášené 2. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

86.

Písemná informace
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 6. a 7. zasedání rady kraje a 6.
a 7. mimořádném zasedání rady kraje

87.

Různé

88.

Rozpočtové opatření č. 141/17, úprava
kapitol 911 15 – Krajský úřad, odbor
kancelář ředitele a 914 15 – Působnosti,
odbor kancelář ředitele

89.

Zahraniční pracovní cesta č. 44/2017

Z pís. člen rady kraje
Ing. Radka Loučková Kotasová

člen rady kraje
Marek Pieter

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

M. Půta uvedl, že body č. 73 a 81 nebyly předloženy.
Mgr. Havlík požádal o zařazení následujících bodů
-

č. 88 - Rozpočtové opatření č. 141/17, úprava kapitol 911 15 – Krajský úřad, odbor
kancelář ředitele a 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele,
č. 89 - Zahraniční pracovní cesta č. 44/2017.

M. Pieter stáhl žádost o zařazení bodu č. 90 - Dohoda o zrušení a vypořádání závazků
vyplývajících ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1768/2014.
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M. Půta dále konstatoval, že dodatečně byly v pátek 28. 4. 2017 rozdány body č. 13, 88 a 89.
Další požadavky na úpravu programu nikdo nevznesl, M. Půta nechal hlasovat o celkovém
programu jednání.
hlasování č. 2

pro

7

Proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez připomínek a dotazů nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 749/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 263/12/mRK, 406/12/RK, 498/14/KR, 628/15/RK,
1320/15/RK, 1321/15/RK, 1762/15/RK, 1764/15/RK, 1767/15/RK, 1768/15/RK,
1770/15/RK, 1938/15/RK, 1939/15/RK, 1943/15/RK, 56/16/RK, 58/16/RK, 67/16/RK,
201/16/RK, 202/16/RK, 369/16/RK, 370/16/RK, 459/16/RK, 549/16/RK, 550/16/RK,
551/16/RK, 805/16/RK, 810/16/RK, 811/16/RK, 812/16/RK, 1078/16/RK, 1081/16/RK,
1082/16/RK, 1094/16/RK, 1095/16/RK, 1096/16/RK, 1193/16/RK, 1194/16/RK,
1262/16/RK, 1263/16/RK, 1435/16/RK, 1437/16/RK, 1440/16/RK, 1547/16/RK,
1549/16/RK, 1550/16/RK, 1554/16/RK, 1556/16/RK, 1574/16/mRK, 1605/16/RK,
1820/16/RK, 12/17/RK, 211/17/RK, 214/17/RK, 223/17/RK, 353/17/RK, 361/17/RK,
366/17/RK, 382/17/RK, 406/17/RK, 421/17/RK, 446/17/RK, 451/17/RK, 455/17/RK,
456/17/RK, 457/17/RK, 461/17/RK, 464/17/RK, 475/17/RK, 476/17/RK, 503/17/RK,
504/17/RK, 506/17/RK, 514/17/RK, 515/17/RK, 520/17/RK, 521/17/RK, 522/17/RK,
524/17/RK, 525/17/RK, 528/17/RK, 593/17/RK, 596/17/RK, 597/17/RK, 613/17/RK,
614/17/RK, 615/17/RK, 618/17/RK, 619/17/RK, 620/17/RK, 624/17/RK, 627/17/RK,
629/17/RK, 631/17/RK, 632/17/RK, 633/17/RK, 634/17/RK, 637/17/RK, 651/17/RK,
654/17/mRK, 655/17/mRK, 656/17/RK, 657/17/RK, 666/17/RK, 681/17/RK, 699/17/RK,
709/17/RK, 710/17/RK, 722/17/RK, 729/17/RK, 730/17/RK, 731/17/RK, 732/17/RK,
733/17/RK, 734/17/RK, 735/17/RK, 739/17/RK, 740/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1613/10/RK ad 3) z 30. 4. 2017 na 30. 4. 2018,
- 365/16/RK ad 2) z 30. 4. 2017 na 30. 4. 2018,
-

1544/16/RK ad 2) z 30. 4. 2017 na 30. 4. 2018,
253/17/RK ad 2. z 14. 4. 2017 na 28. 4. 2017,

-

428/17/RK ad b) z 25. 4. 2017 na 30. 9. 2017,
660/17/RK z 30. 4. 2017 na 10. 5. 2017.
hlasování č. 3

pro

7

proti

0
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0

byl přijat
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4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta požádal o vysvětlení posunu termínu plnění usnesení č. 552/16/ZK, který je v gesci
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
Po krátké diskuzi se členové rady kraje dohodli, že bude tento materiál projednán v rámci
bodů odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
5. Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 750/17/RK
Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, připravit a předat Mgr. Janu Korytáři informaci
o předkládání přehledu veřejných zakázek jako písemné informace pro jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, připravit a předat Mgr. Janu Korytáři písemné
odpovědi na otázky k původně navrženým bodům programu jednání „Rozhodnutí
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ a oblast Sever“.

hlasování č. 4

pro

7

proti

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

6. Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2017
M. Půta stručně uvedl předložený materiál a poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 751/17/RK
Harmonogram jednání a plán činnosti rady kraje na II. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) harmonogram jednání Rady Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017,
b) plán činnosti Rady Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje harmonogram jednání a plán
činnosti Rady Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017 formou písemné informace,
Termín: 30. 05. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schváleným harmonogramem
jednání a plánem činnosti Rady Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017 zaměstnance
Krajského úřadu Libereckého kraje.
- 14 -
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hlasování č. 5

pro

7

proti

0

Termín: 10. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

7. Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí 2017
M. Půta uvedl předložený materiál a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 752/17/RK
Harmonogram jednání a plán činnosti zastupitelstva kraje na II. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s harmonogramem jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017,
b) s plánem činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit k projednání zastupitelstvu kraje harmonogram jednání
a plán činnosti Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí roku 2017.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 6
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje se dostavila Ing. Jitka Volfová.
8. Rozpočtové opatření č. 142/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 753/17/RK
Rozpočtové opatření č. 142/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 142/17, kterým se upravují vybrané ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
160.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši
žadatel

Víla Izerína z.s.

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

Komenského
1209, 468 51
5078580 Smržovka

akce

název parametru

měrná
hodnota
Max. výše fin.
jednotka parametru Podpory

Dětský den s vílou
Izerínou na Jizerce

doba trvání akce

den
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doba trvání
osvěty
počet oslovených
škol
počet dní
organizovaného
sportu s
hendikepovaným
i

den
škola
den

VIII. ročník Kytička
písniček

doba trvání akce

den

1

10.000Kč

Romský festival 2017

doba trvání akce

den

1

20.000Kč

Slavnostní otevření
Cyklostezky sv. Zdislavy,
doba trvání akce
úsek Svor - lávka
Arnultovice

den

1

10.000Kč

Pod
Perštýnem
321, 460 01
Liberec IV –
Perštýn

Benefiční koncert
českého houslového
virtuosa Jaroslava
Svěceného s nejlepším
českým akordeonistou
Ladislavem Horákem

doba trvání akce

den

1

10.000Kč

V Bokách II.
273/20, 152
00 Praha
Hlubočepy

Mezinárodní sraz
motocyklistů značky
Honda Gold Wing

doba trvání akce

den

4

10.000Kč

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2017

počet
představení

ks

7

20.000 Kč

doba trvání akce

den

5

10.000Kč

Starý kravín o.s.

Horní
27052281 Rokytnice nad Dřevo-socho-kování
Jizerou č.p.453

Kruh přátel DPS Vrabčáci,
z.s.

Mozartova 24,
466 04
64668444
Jablonec nad
Nisou

Jablonecký hudební
festival

zúčastněné sbory
zúčastněné děti

sbor
dítě

8
220

20.000Kč

Mezinárodní
klarinetový soutěžní
festival

doba trvání akce

den

5

10.000 Kč

José Martího
269/31, 160
00 Praha 6

Cesta za snem, z.s.

22712950

Mateřská škola Beruška,
Liberec, Na Pískovně
761/3 p.o.

Na Pískovně
761/3, 460 14
72743301 Liberec 14
Železná 293,
4580141 463 34 Hrádek
nad Nisou

GYPSY LEGEND z.s.
"Cyklostezka Sv. Zdislavy
Nový Bor - Bílý Kostel nad
Nisou"

28700210
Gold Wing Club CZ, z.s.

PEAR AG S.R.O.

ZUŠ Jablonec nad Nisou

70862826

20.000Kč

Okolo škol, okolo měst

Náměstí Míru
22, 471 25
Jablonné v
72559616 Podještědí

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

10
100
1

Na Poříčí
2836572 115/6, 460 01
Liberec

Podhorská 47,
466 01
Jablonec nad
75122308 Nisou

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
dle schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 95/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
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hlasování č. 7

pro

8

proti

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

9. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje
M. Půta ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 754/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 137/17, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
13.516.401,65 Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany,
programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a současně
k zavedení, navýšení specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v rámci
programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
2.

s poskytnutím neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje v úhrnném objemu 13.516.401,65 Kč na nákup, opravu a úpravu
mobilní požární techniky (cisternových automobilových stříkaček, dopravních
automobilů), nákup osobních ochranných prostředků požární ochrany, nákup
(popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků požární ochrany, opravu, úpravu
a výstavbu objektů požární ochrany sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši

P. Žadatel
č. = sídlo

1

Obec
Bělá

Práv
ní
form
a

IČO

Název
projektu

Účel projektu

Obnova,
doplnění a
Nákup
oprava
0027560 ochranných osobních
Obec
3
prostředků ochranných
PO
prostředků
požární
ochrany
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Parametr hodnota,
jednotka
Přilba - 3 ks,
Vesta výstražná 1 ks, Držák
svítilny - 3 ks,
Svítilna - 3 ks,
Zásahový oblek 5 ks, Zásahový
oblek - 5 ks,
Zásahová obuv 5 párů, Zásahové
rukavice - 5 párů

Výše dotace
(Kč)

59.418

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
Obnova,
doplnění
Obec
0027558 osobních
2
Obec
Benecko
1
ochranných
prostředků
PO

Přilba zásahová 7 ks, integrovaná
LED svítilna pro
přilbu - 7 ks,
ochranná kukla 7 ks
Vozidlová
radiostanice
Motorola - 1 ks,
Pořízení a
anténa prutová
Pořízení a
opravy
pro vozidlovou
Obec
0027558
opravy
3
Obec
věcných
radiostanici - 1
Benecko
1
věcných
prostředků
ks, přenosná
prostředků PO.
PO
radiostanice
Motorola včetně
nabíječe a baterie
- 3 ks
Obnova,
doplnění a
Nákup
oprava
Obec
Zásahový oblek 0027559 ochranných osobních
4 Benešov Obec
7 kpl, Rukavice
0
prostředků ochranných
u Semil
zásahové - 1 pár
PO
prostředků
požární
ochrany
Oprava a
Oprava a
zateplení
Zateplení střechy
zateplení
střechy a
- 87 m2, oprava a
Obec
0026266
střechy a
5
Obec
obvodových
zateplení
Bílá
8
obvodových
zdí hasičské
obvodových zdí zdí hasičské
zbrojnice
117 m2
zbrojnice Bílá
Bílá
Zásahová obuv 3 ks, zásahová
kukla -1 ks,
U3 - Obnova a pracovní
Obec
doplnění
polohovací pás Nákup
Bílý
osobních
4 ks, zásahové
0067210 ochranných
6 Kostel
Obec
ochranných
rukavice - 3 ks,
6
prostředků
nad
prostředků
zásahová přilba PO
Nisou
požární
1 ks, zásahový
ochrany
vícevrstvý oblek 1 ks, zásahový
jednovrstvý oblek
- 1 ks
Obnova,
doplnění
osobních
ochranných
prostředků PO
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53.151

38.600

15.000

107.577

32.254

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Obec
7 Bílý
Potok

8

Obec
Bozkov

Doplnění
osobních
0083141
Obec
ochranných
7
prostředků
PO

Nákup
ochranných
0027561
Obec
a
1
technických
prostředků

Oprava a
Obec
0026269
9
Obec
technická
Bulovka
2
údržba CAS

10

11

Město
Cvikov

Město
Cvikov

Město
12 Česká
Lípa

Obnova,
doplnění a
oprava
0026041 osobních
Obec
0
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Doplnění
osobních
ochranných
prostředků PO
(vícevrstvé
zásahové
obleky,
pracovní
polohovací
pásy, ochranné
kukly a
reflexní vesty).
Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
oprava CAS v
základním
provedení U7
b)
Nákup
ochranných
prostředků
požární
ochrany pro
jednotku JPO
II

Revize a
oprava
Pořízení a stříhacího
obnova a
nástroje
oprava
WEBER RSX
0026041
Obec
věcných
160-50 je
0
prostředků bezpodmínečn
požární
é nutná pro
ochrany
výjezdy na
Dopravní
nehody.
obnova,
Nákup
doplnění a
0026042
Obec
ochranných oprava
8
prostředků osobních
ochranných
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Zásahový oblek 2 kpl, reflexní
vesty - 5 ks,
pracovní
polohovací pásy 2 ks

18.800

Jednovrstvý
ochranný oblek
(komplet) - 3 ks,
Svítilna na přilbu
včetně držáku - 3
ks

14.000

Oprava a údržba
cisternové
automobilové
stříkačky - 1 ks

35.000

Komplet
ochranný - 12 ks,
Svítilna nabíjecí
SURVIVOR
LED - 2 ks

59.010

Revize a oprava
stříhacího
nástroje Weber
RSX 160-50 - 1
ks

30.000

Zásahový
komplet - 6 ks,
přilba - 6 ks,
svítilna - 6 ks,
kukla, 6 ks,

100.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
prostředků
požární
ochrany

Město
13 Česká
Lípa

Obec

Nákup
0026042
záchrannéh
8
o stanu

Město
14 Český
Dub

Pořízení
0026272 náhradních
Obec
2
tlakových
lahví k IDP

Město
15 Český
Dub

Revize
HVZ
0026272 LUKAS
Obec
2
včetně
výměny VT
hadic

Pořízení a
oprava
vybavení
jednotek sborů
dobrovolných
hasičů obcí
předurčených
pro zásahy v
souvislosti s
ochranou
obyvatel
Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností (4
ks dýchací
přístroj dle
vyhlášky č.
247/2001 Sb.),
opravy a
revize
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové lahve.
U7 a) Pořízení,
obnova a
oprava
věcných
prostředků
požární
ochrany,
ochranných
prostředků a
úprava
úložných
prostor
mobilní
požární
techniky k
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rukavice
zásahové - 6 ks

Stan - 1 kpl

100.000

Tlaková
kompozitní láhev
- 8 ks, nomexový
návlek na
tlakovou láhev - 8
ks

72.000

Revize HVZ - 1
ks, Výměna VT
hadic - 50 m

28.200

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
provádění
speciálních
činností při
zásazích

Město
16 Český
Dub

Obec
17 Čistá u
Horek

Obec

Obec

0026272
2

0027566
2

18

Obec
4325620
Obec
Dalešice
1

19

Město
Desná

Obec

0026230
7

20

Město
Desná

Obec

0026230
7

U7 b) Opravy
cisternových
Pořízení
automobilovýc
pneumatik
h stříkaček s
na CAS 32
rokem výroby
T 815
1985 a
mladším
U4) Pořízení a
oprava
vybavení
Evakuační jednotek sborů
stan GTX dobrovolných
24 s
hasičů obcí
příslušenstv předurčených
ím
pro zásahy v
souvislosti s
ochranou
obyvatel
Obnova,
doplnění a
Nákup
oprava
ochranných osobních
prostředků ochranných
PO
prostředků
požární
ochrany
U7a) Pořízení
věcných
Nákup
prostředků k
technického
provádění
vybavení
speciálních
činností.
U7b) Opravy
cisternových
Oprava
automobilovýc
přední
h stříkaček s
nápravy
rokem výroby
vozidla Liaz
1985 a
mladším
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Pneumatika na
CAS 32 T 815 - 4
ks

91.200

Stan evakuační 1 ks, okno na
zateplovací
vložku - 6 ks,
okno třívrstvé - 6
ks, dmychadlo - 1
ks, zateplovací
vložka ke stanu 1 ks

100.000

Ochranná kukla 7 ks, Zásahová
helma - 1 ks,
Pracovní
polohovací pás 3 ks, Zásahové
rukavice - 5 ks

10.500

Stabilizační tyče 2 ks, páčidlo - 1
ks

22.800

Oprava přední
nápravy - 1 ks

45.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Komplet DEVA
Bushfire včetně
nášivky - 3 ks,
Kalhoty DEVA
Bushfire - 1 ks,
Svítilna PELI XP
- 5 ks, Vesta
výstražná
HASIČI - 4 ks,
Nabíječka baterií
GP - 2 ks,
Svítilna PELI - 1
ks, Přilba
GALLET - 5 ks

58 761,00

Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany pořízení
požárního
přívěsu

Požární přívěs - 1
ks

42.000

Město
Doksy

Pořízení
věcných
prostředků
požární
Obnova
ochrany,
osobních
0026044
včetně
Obec
ochranných
4
doplnění
prostředků
osobních
PO
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Vesta výstražná
HASIČI - 10 ks,
Svítilna ruční
nabíjecí - 4 ks,
Svítilna LED - 2
ks, Stativ
osvětlovací
přenosný systém
Peli 9480 RALS
nabíjecí - 1 ks,
Sací koš B 75
AVG s klapkou 1 ks

34.842

Město
Doksy

U5) pořízení,
oprava a
údržba
technických
Obnova
prostředků
osobních
0026044
jednotky
Kalové čerpadlo Obec
ochranných
4
předurčené pro 1 ks
prostředků
zásahy v
PO
souvislosti s
následky
živelních
pohrom

11.979

Doplnění
osobních
Obec
0083146 ochranných
21 Dětřicho Obec
8
prostředků
v
požární
ochrany

Obec
22 Dlouhý
Most

23

24

Pořízení
požárního
přívěsu pro
hašení k
4674494 novému DA
Obec
1
pro
jednotku
SDH
Dlouhý
Most
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Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
způsobených
vodou

25

26

27

U6) Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
Obnova
JPO s územní
osobních
0026044
působností,
Obec
ochranných
4
oprava a
prostředků
revize
PO
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové lahve

Dýchací přístroj
set –maska s
kandahárem - 2
ks, Lahev tlaková
ocelová 6l/30
MPa ultralehká 2 ks, Maska
úniková,
vyváděcí - 2 ks

53.872

Město
Dubá

U3 - obnova,
doplnění a
Nákup
oprava
0026047 ochranných osobních
Obec
9
prostředků ochranných
PO
prostředků
požární
ochrany

Zásahový oblek
komplet - 2 spr,
Vesta výstražná s
nápisem HASIČI
- 6 ks, Svítilna na
zásahovou přilbu
- 2 ks, Zásahová
přilba - 1 ks,
Kukla - 12 ks,
Zásahové
rukavice - 6 párů,
Zásahová obuv 2 páry,
Jednovrstvý
ochranný oblek
PATROL X - 2
spr

51.012

Město
Dubá

Nákup
ochranných
prostředků
v
0026047 souvislosti s
Obec
9
následky
živelných
pohrom
způsobenýc
h vodou

Zásahová plovací
vesta - 1 ks,
Vodácká helma 6 ks, SUNIT lehký
protichemický
oděv - 1 spr,
Rybářské prsačky
- 2 ks

13.686

Město
Doksy

U5 - pořízení,
oprava a
údržba
technických
prostředků
jednotky
předurčené pro
zásahy v
souvislosti s
následky
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Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
živelních
pohrom
způsobených
vodou

Město
Dubá

Revize
0026047 přetlakové
Obec
9
dýchací
techniky

Město
Dubá

Oprava
CAS0026047
Obec
25/2500/40
9
0-S2T, RZ:
CL 82-05

Město
30
Dubá

Oprava a
revize
soupravy
0026047 hydraulické
Obec
9
ho
vyprošťova
cího
zařízení

28

29

„Nákup
ochranných
Město
0026278 prostředků
31
Obec
Frýdlant
1
PO,
Frýdlant“
(U3)

U6 - pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky
U7b) - opravu
cisternové
automobilové
stříkačky
CAS25/2500/400S2T, Liaz
101.860, RZ:
CL 82-05, rok
výroby 1988
U7a) pořízení,
obnova a
oprava
věcných
prostředků
požární
ochrany k
provádění
speciálních
činností dle
předurčenosti
jednotky
nařízením
Hejtmana
Libereckého
kraje
Obnova a
doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

- 24 -

PLUTO 300 plus
- 4 ks, Maska
SPIROMATIC s
poloautomatikou
- 6 spr, Tlaková
láhev - 4 ks

31.653,60

AKU baterie - 2
ks, Nákladní
pneumatiky - 2 ks

17.966,40

Hydraulické
vyprošťovací
zařízení - 1 spr

10.983

Zásahový oblek
vícevrstvý
(komplet) - 4 kpl,
Zásahová přilba
se svítilnou - 2
ks, Zásahová
obuv - 2 ks,
Zásahové

69.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
rukavice - 10 ks,
Vesta reflexní - 8
ks

„Údržba
přetlakové
dýchací
Město
0026278 techniky a
32
Obec
Frýdlant
1
pořízení
komp.
tlakových
lahví“ (U6)

„Úprava
úložných
Město
0026278 prostor
33
Obec
Frýdlant
1
požárního
přívěsu“
(U7a)

„Oprava
vozidla
Město
0026278
34
Obec
CAS 24
Frýdlant
1
Renault“
(U7b)

Obec
Oprava
0026279
35 Habartic Obec
dýchacích
0
e
přístrojů

Údržba a
doplnění
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností
Úprava
úložných
prostor
mobilní
požární
techniky k
provádění
speciálních
činností dle
nařízení LK č.
28/2012
Generální
oprava
převodovky
CAS 24
Renault
Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností,
opravy a
revize
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové lahve
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Servis
kompletního IDP
- 3 ks,
Kompozitní
tlaková láhev 6.8l
/ 300 bar - 4 ks

27.500

Úprava úložných
prostor MPT pro
umístění
prostředků - 1 kpl

100.000

Generální oprava
převodovky CAS
24 Renault - 1 kpl

63.500

UPG
pneumatického
systému - 2 ks,
láhev ocel 6L vč.
Ventilu - 2 ks,
maska Panorama
Nova (náhlavní
kříž) - 2 ks

25.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Obec
0026279
36 Habartic Obec
0
e

Město
0027569
37 Harracho Obec
7
v

38

Město
Hejnice

Obec

0026280
3

39

Město
Hejnice

Obec

0026280
3

40

Městys
Holany

Obec

0026052
5

41

Městys
Holany

Obec
42 Horní
Branná

Obec

Obec

0026052
5

0027573
5

U7f, Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
Oprava
výstavbou
střechy
objektů
hasičské
sloužících k
zbrojnice
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce
Obnova,
doplnění a
Doplnění
oprava
osobních
osobních
ochranných
prostředků
prostředků
požární
ochrany
Pořízení
Nákup
ochranných
osobních
přileb pro
ochranných
JSDH
prostředků PO
Hejnice
Opravy a
Kompletní
revize
revize
dýchacích
přetlakové
přístrojů,
dýchací
ochranné
techniky
masky,
JSDH
náhradní
Hejnice
tlakové láhve
Nákup
Nákup
ochranných osobních
prostředků ochranných
PO
prostředků PO
Pořízení
přetlakové
Nákup
dýchací
dýchací
techniky pro
techniky
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů
Doplnění
Obnova,
osobních
doplnění a
ochranných oprava
prostředků osobních
požární
ochranných
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Výměna střešní
krytiny - 90 m2

30.000

Zásahové přilby
(včetně držáku a
svítilen) - 2ks,
zásahová obuv - 1
pár, ruční svítilna
- 4 ks

15.918

Přilba Gallet - 4
ks

24.000

Revize a oprava
přetlakové
dýchací techniky
- 1 sada

43.000

Zásahová obuv 6 párů

12.050

Sada - dýchací
přístroj PLUTO
300 Fireman s
ocelovou láhví +
maska Spiromatic
S NR - 4 sady

78.117

Zásahová obuv 4 páry, zásahová
přilba - 4 ks,
zásahové
rukavice - 4 páry

35.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
ochrany

Obec
43 Horní
Branná

Město
Hrádek
44
nad
Nisou

Město
Hrádek
45
nad
Nisou

Obec
46 Hrubá
Skála

prostředků
požární
ochrany.

Pořízení a
opravy
0027573 věcných
Obec
5
prostředků
požární
ochrany.
Obnova
osobních
ochranných
prostředků
požární
0026285
Obec
ochrany –
4
zásahová
přilba,
kompletní
zásahový
oděv
Oprava
vozidla
CAS:
čerpadla,
vč.
0026285
Obec
veškerého
4
potrubí
(vodního,
pěnového) a
elektroinstal
ace
Výměna
0027575
Obec
pneumatik
1
na CAS

Obnova
dýchací
Obec
0067203
47
Obec
techniky
Chotyně
3
JSDH
Chotyně
Zakoupení
Obec
0027576 zimních
48 Chucheln Obec
0
pneumatik
a
na

Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany.

Radiostanice - 4
ks

Obnova
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Zásahová přilba 10 ks, komplet
zásahový oděv - 5
ks

U7b) Opravy
cisternových
automobilovýc
Oprava vozidla
h stříkaček s
CAS - 1 ks
rokem výroby
1985 a
mladším

Oprava
cisternové
automobilové
stříkačky s
rokem výroby
1984 a starším
Pořízení,
oprava, údržba
a revize
přetlakové
dýchací
techniky

14.000

100.000

230.000

Nákup a výměna
pneumatik - 10 ks

27.690

Dýchací přístroj 3 spr

76.000

Opravy
Pneumatika - 6
cisternových
ks, vložka - 2 ks,
automobilovýc
duše - 2 ks
h stříkaček -

21.000
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Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
hasičskou
cisternu

zakoupení
zimních
pneumatik na
hasičskou
cisternu
Účelem
projektu je
výměna
nevyhovujícíh
o rozvaděče v
hasičské garáži
Výměna
za nový.
podružného
Obec
Rozvaděč
0027576 rozvaděče v
49 Chucheln Obec
zabezpečuje
Rozvaděč - 1 ks
0
prostorách
a
ochranu
hasičské
elektronických
garáže
prvků
pojezdových
vrat,
dálkového
spouštění
sirény atd.
Sada sněhových
řetězů na L101
(pár) - 2 ks,
Nerezová nádrž
na pěnidlo +
náplň - 1 ks, Sada
6 ks tlakových
lahví na CO2 +
U7c, Pořízení náplň - 1 ks, Kufr
Pořízení
Město
a opravy
s otvíracím
věcných
Jablonec
0027577
věcných
nářadím „PROFI“
50
Obec
prostředků
nad
8
prostředků
- 1 ks, Sorbent
požární
Jizerou
požární
VAPEX B
ochrany
ochrany
(balení po 50
litrech) - 10 ks,
Obal na tlakovou
lahev - 4 ks,
Smáčedlo tuhé
TS CLEAN - 12
ks, Smáčedlo
tuhé TS ECO - 12
ks
Oprava
U7f, Výdaje
Město
střešní
spojené s
Jablonec
0027577
Plechová střešní
51
Obec
krytiny
opravami,
nad
8
krytina - 428 m2
hasičské
úpravami a
Jizerou
zbrojnice v výstavbou
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10.000

87.500

175.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
Jablonci
objektů
nad Jizerou sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce

Nákup
Statutárn
ochranných
í město
0026234 prostředků
52 Jablonec Obec
0
pro JSDHO
nad
Jablonec
Nisou
nad Nisou

„Nákup
Statutárn
člunu a
í město
0026234 obleků pro
53 Jablonec Obec
0
JSDHO
nad
Jablonecké
Nisou
Paseky“

„Doplnění
Statutárn
přetlakové
í město
dýchací
0026234
54 Jablonec Obec
techniky
0
nad
pro JSDHO
Nisou
Jablonec n.
N.“
„Nákup
Statutárn
věcných
í město
0026234 prostředků
55 Jablonec Obec
0
pro JSDHO
nad
Jablonec
Nisou
nad Nisou“

U3) Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

U5) Pořízení,
oprava a
údržba
technických
prostředků
jednotky
předurčené pro
zásahy v
souvislosti s
následky
živelních
pohrom
způsobených
vodou
U6) Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností
U7c) Pořízení
a opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění

- 29 -

Svítilna
SURVIVOR - 12
ks, Reflexní vesta
výstražná - 14 ks,
Zásahové
rukavice - 13
párů, Zásahový
oblek - 4 kpl,
Zásahové boty 13 párů,
Zásahová přilba 4 ks

182.000

Člun DINGHY 1 ks, Suchý oblek
- 4 kpl.

82.000

Nosné popruhy 4 ks, Plicní
automatika - 4 ks,
Záložní
panoramatické
masky - 4 ks,
Talkové láhve 6
l/30 MPa - 4 ks
Elektrický lanový
naviják - 1 ks,
Lesnická
ochranná přilba 5 ks, Proti
prořezový oblek 6 kpl, Nákladní
přívěs kategorie

71.000

96.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
speciálních
činností

O1 - 2 ks, Lano
statické 11 - 4 ks,
Lékárnička III. 1 ks

Přílba se
zátylníkem - 2 ks,
Svítilna LED - 2
ks, Vesta
výstražná Hasiči 3 ks, Vesta
výstražná velitel
jednotky - 1 ks,
Boty zásahové - 4
ks
Přilba na vodu - 6
Pořízení,
ks, Suchý oblek
oprava a
rescue safety s
údržba
poklopcem - 2 ks,
technických
Plovoucí čerpadlo
prostředků
- 1 ks, Rukavice
jednotky
neoprenové
předurčené pro prstové - 4 ks,
zásahy v
Boty neoprenové
souvislosti s - 4 ks, Kukla
následky
neoprenová - 4
živelných
ks, Záchranný
pohrom
házecí pytlík na
způsobených vodu 20m - 1 ks,
vodou
Pádlo plastic - 4
ks
U3) Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
Nákup
požární
zásahových
ochrany.
obleků - 3 ks,
Záměrem je
Nákup
pořízení 3 ks ochranných
třívrstvých
rukavic - 5 ks
zásahových
obleků a 5
párů
ochranných
rukavic.

Obnova,
doplnění a
Město
Nákup
oprava
Jablonné
0026057 ochranných osobních
56 v
Obec
6
prostředků ochranných
Podještě
PO
prostředků
dí
požární
ochrany

38.000

Nákup
Město
prostředků
Jablonné
0026057 pro zásahy
57 v
Obec
6
na živelné
Podještě
pohromy a
dí
vodu

55.000

Obec
58 Janův
Důl

Pořízení
zásahových
0083139
Obec
obleků a
5
ochranných
rukavic
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26.041

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Obec
59 Janův
Důl

Oprava
dopravního
0083139
Obec
automobilu
5
Nissan
Patrol

Obec
4674495
60 Jeřmanic Obec
9
e

Obec
Jestřabí v
0027579
61
Obec
Krkonoší
4
ch

62

Město
0027580
Obec
Jilemnice
8

Obec
0026240
63 Koberov Obec
4
y

U7e) Opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany

Výměna zadních
blatníkových
lemů - 1 ks

Výstražná rampa
modré barvy - 1
Věcné
Pořízení
ks, Hadice B - 4
prostředky věcných
ks, Motorová pila
JSDHO
prostředků PO
s příslušenstvím 1 ks
Výměna
Stavební
garážových vrat úprava
2 ks, Předsazení
U7f) stavební
garážových
nosné zdi
úprava garáže
vjezdů a
garážových vrat hasičské
výměna vrat
1 ks, Oplechování
zbrojnice
hasičské
stříšky nad vraty zbrojnice
14 m2, Fasáda vč.
Izolace - 27 m2
U1) Pořízení
nové
cisternové
automobilové
Pořízení
stříkačky v
nové
rámci
Cisternová
cisternové reprodukce
automobilová
automobilo požární
stříkačka - 1 ks
vé stříkačky techniky pro
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí se
státní dotací
U6 Pořízení,
oprava a
Pořízení a
údržba
opravy
Dräger-zásobník
přetlakové
přetlakové
ocelový 6l/300,
dýchací
dýchací
extra lehký vč.
techniky pro
techniky
Ventilu Draeger
JPO s územní
pro JPO III
EFV - 4 KS
působností,
Koberovy
náhradní
tlakové lahve
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20.500

22.000

100.000

1.000.000

17.750

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

U7c) Pořízení
a opravy
věcných
prostředků
požární
Nákup
ochrany mimo
Obec
věcných
prostředků k
0026240
64 Koberov Obec
prostředků provádění
4
y
technické speciálních
služby
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
JSDH obcí

65

Obec
Kobyly

Doplnění
osobních
0067201 ochranných
Obec
7
prostředků
požární
ochrany

Nákup
Obec
0026242 zásahových
66
Obec
Kořenov
1
obleků a
obuvi

67

Obec
Kravaře

Revize
hydraulické
0026065 ho
Obec
7
vyprošťova
cího
zařízení

Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
Obnova
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany Revize
hydraulického
vyprošťovacíh
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Přiměšovač
AWG Z4 - 1 ks,
Savička
přiměšovače D25
1,5m - 1 ks,
Hadice D25
zásahové se
spojkou 20 m - 4
ks, Přechod
D25/C52 DIN - 2
ks, Lehká deka 1 ks, Zastavovací
terč TCP01
svítící - 2 ks,
Prodlužovací
kabel na navijáku
25 m - 1 ks,
Rukavice proti
tepelným rizikům
do 600 stupňů C 2 páry, Lano
záchytné - 1 ks,
Lano ventilové 1 ks, Košová
nosítka SHELL 1 ks

18.600

Zásahové přilby 4 ks, zásahové
boty - 4 ks,
zásahový oblek 4 ks, zásahové
rukavice - 4 ks

72.000

Zásahový oblek 10 ks, zásahová
obuv - 11 ks

117.018

Revize HVZ - 1
ks

29.620

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
o zařízení

68

69

Obec
Křižany

Obec
Ktová

Doplnění
osobních
ochranných
0026294
Obec
prostředků
3
PO pro
JSDHO
Křižany

Nákup
0058082
Obec
ochranných
1
prostředků

Nákup
osobních
ochranných
Obec
4674496 prostředků
70 Kunratic Obec
7
pro
e
družstvo
JSDHO
Kunratice

U3) Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany.

Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
(jednovrstvé a
vícevrstvé
zásahové
obleky,
zásahové boty,
rukavice,
přilby,
pracovní
polohovací
pásy, ochranné
kukly, reflexní
vesty a osobní
svítilny).
Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
(jednovrstvé a
vícevrstvé
zásahové
obleky,
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Zásahový oblek
(komplet) - 2 ks,
reflexní vesty - 5
ks, osobní svítilna
na přilbu včetně
držáku - 4 ks,
ochranná kukla 4 ks, zásahové
rukavice - 2 ks,
zásahová přilba 2 ks, zásahová
obuv - 2 ks

45.000

Zásahový oblek 3 ks, Zásahové
rukavice - 3 ks,
Ochranná přilba 3 ks

30.000

Vícevrstvý
ochranný oděv - 2
ks, Jednovrstvý
zásahový oděv - 4
ks

32.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
zásahové boty,
rukavice,
přilby,
pracovní
polohovací
pásy, ochranné
kukly, reflexní
vesty a osobní
svítilny).

Nákup
věcných
Obec
4674496 prostředků
71 Kunratic Obec
7
PO pro
e
JSDHO
Kunratice

Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany

Obec
Nákup
Kunratic
0052430 dýchacích
72
Obec
eu
1
přetlakovýc
Cvikova
h přístrojů

Nákup
zásahových
přileb a
Statutárn
0026297 zásahových
73 í město Obec
8
obleků pro
Liberec
JSDH
města
Liberec
Nákup
suchých
Statutárn
obleků zn.
0026297
74 í město Obec
Ursuit pro
8
Liberec
JSDH
Machnín a
Růžodol I.

Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností,
ochranné
masky
U3/ Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
U5) Pořízení,
oprava a
údržba
technických
prostředků
jednotky
předurčené pro
zásahy v
souvislosti s
následky
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Žebřík
záchranářský
hliníkový - 1ks,
Skříňka s nástroji
- 1 ks, Lékárnička
vybavená pro
hasiče - 1 ks,
Hadice B75 PH
20m se spojkami
- 4 ks, Hadice
C52 PH 20m se
spojkami - 4 ks

29.000

Dýchací přístroj
DRAEGER
SET+maska 7730
s kandahárem -4
ks

91.300

Zásahová přilba 48 ks, zásahový
oblek - 30 ks

516.600

Zásahový oblek 4 ks

81.600

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
živelních
pohrom
způsobených
vodou

Pořízení
Statutárn
lanového
0026297
75 í město Obec
navijáku
8
Liberec
pro JSDH
Pilínkov

Pořízení 2
ks
Statutárn
přívěsných
0026297
76 í město Obec
vozíků pro
8
Liberec
JSDH
Vesec a
Machnín

U7/ Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany pořízení
lanového
navijáku
U7/ Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany pořízení 2 ks
přívěsných
vozíků
U3) Doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Lanový naviják 1 ks

44.400

Přívěsný vozík 2 ks

50.400

Osobní svítilny s
Nákup
příslušenstvím - 3
Městys
0027589 ochranných
ks, Doplnění
77
Obec
Libštát
1
prostředků
karabin k
PO
polohovacím
pásům - 3 ks
Kompletní sada
dýchacího
Vybavení Obnova
přístroje (nosič,
JSDHO
vybavení
lahev, maska) - 4
Obec
0067322
78
Obec
Líšný
JSDHO Líšný sady, náhradní
Líšný
6
dýchací
dýchací
lahev - 2 ks,
technikou technikou
rezervní maska 2 ks, vyváděcí
maska - 1 ks
Nákup
osobních
Obnova a
ochranných
doplnění
Zásahový oblek
Město
prostředků
osobních
komplet a nápis
Lomnice
0027590 požární
79
Obec
ochranných
Hasiči - 5 ks,
nad
5
ochrany pro
prostředků
Obuv zásahová Popelkou
JPO
požární
5 ks
Lomnice
ochrany
nad
Popelkou
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14.630

108.540

88.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Pořízení
věcných
Město
prostředků
Lomnice
0027590 požární
80
Obec
nad
5
ochrany pro
Popelkou
JPO
Lomnic nad
Popelkou

Město
Lučany
81
nad
Nisou

Nákup
osobních
0026245 ochranných
Obec
5
prostředků
požární
ochrany

Město
Lučany
82
nad
Nisou

Nákup
0026245
Obec
plovoucího
5
čerpadla

Obnova,
doplnění a
oprava
Obec
0026247 osobních
83 Maršovic Obec
1
ochranných
e
prostředků
požární
ochrany

Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi
JSDH obcí
U3) Nákup
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany zásahová
obuv,
zásahové
rukavice,
zásahový
oblek a
pracovní
stejnokroj PS
II
Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany nákup
plovoucího
čerpadla
Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
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Přetlakový ventil
AWG bez úprav
- 1 ks, Přejezdový
můstek - 2 ks,
Vak ERMAK 25
- 1 ks

13 700,00

Zásahová obuv 5 ks, Zásahové
rukavice - 5 ks,
Zásahový oblek 2 ks

24.328

Plovoucí čerpadlo
- 1 ks

17.150

Zásahový
komplet - 4 ks,
Výstražná vesta s
nápisem Hasiči 7 ks

25.460

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Obec
84 Maršovic
e

Obec
Nová
85
Ves nad
Popelkou

Město
Nové
86 Město
pod
Smrkem

Město
Nové
87 Město
pod
Smrkem

Pořízení
věcných
prostředků
Obnova,
požární
doplnění a
ochrany oprava
Pořízení a
osobních
oprava
ochranných
0026247
vybavení
Přetlakový
Obec
prostředků
1
jednotek sborů ventilátor - 1 ks
požární
dobrovolných
ochrany hasičů obcí
věcných
předurčených
prostředků
pro zásahy v
PO
souvislosti s
ochranou
obyvatel
Zásahový oblek Obnova,
3 ks, držák
Obnova
doplnění a
svítilny - 2 ks,
výstroje - oprava
zásahové
0027594 JSDHO
osobních
Obec
rukavice - 5 ks,
8
Nová Ves ochranných
zásahová obuv - 2
nad
prostředků
ks, svítilna Led Popelkou požární
2 ks, zásahová
ochrany
přilba - 2 ks
Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
Kompletní
techniky pro dýchací přístroj Nákup
JPO s územní 6 ks, Náhradní
0026303 přetlakové působností,
maska -3 ks,
Obec
6
dýchací
opravy a
Náhradní tlaková
techniky
revize
lahev - 3 ks,
dýchacích
Potah na tlakovou
přístrojů,
lahev - 6 ks
ochranné
masky,
náhradní
tlakové lahve.
Pořízení a
opravy
Zásahová hadice
Nákup
věcných
B75 - 3 ks,
věcných
0026303
prostředků
zásahová hadice
Obec
prostředků
6
požární
C52 - 2 ks,
požární
ochrany mimo Vyváděcí kukla ochrany
prostředků k 2 ks
provádění
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14.822

55.188

186.590

15.200

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Město
Nové
Rekonstruk
0026303
88 Město
Obec
ce hasičské
6
pod
zbrojnice
Smrkem

Město
89 Nový
Bor

Nákup
0026077 ochranných
Obec
1
prostředků
PO

Město
90 Nový
Bor

Nákup
0026077 tlakových
Obec
1
láhví k
VDP

Město
91 Nový
Bor

Pořízení,
0026077 obnova a
Obec
1
oprava
věcných

speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi.
Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
výstavbou
objektů
(hasičské
zbrojnice,
garáže)
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce.
U3 Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
U6 Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností,
opravy a
revize
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové láhve
U7a) Oprava
věcných
prostředků
požární
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Garážová vrata 1 ks, Oprava
střechy - 1 ks

96.000

Ochranné
prostředky přilby - 8 ks,
zásahové boty - 8
ks, Zásahové
oděvy - 8 ks

180.494,40

Tlakové láhve
kompozit 6,9l/30
Mpa - 14 ks

116.886

Oprava a revize
vyprošťovacího
zařízení - 1 ks

13.200

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
prostředků ochrany
požární
ochrany
Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany
U7) Pořízení,
obnova,
oprava a
výstavba: b)
Opravy
Oprava
cisternových
autožebříku
automobilovýc
0026306 IVECO
Obec
h stříkaček s
1
MAGIRUS
rokem výroby
DEUTZ
1985 a
170 D
mladším nebo
výškové
techniky bez
omezení roku
výroby.

Přívěsný
Obec
0027596
92
Obec
vozík pro
Olešnice
4
hasiče

93

Město
Osečná

Přívěsný vozík
PV UNI 4 - 1 ks

20.000

Oprava
bezpečnostních
prvků
autožebříku - 1
kpl

72.600

Zásahový oblek komplet - 4 ks,
Osobní svítilna 2 ks, Zásahové
Obec
94
boty - 3 ks,
Pěnčín
Zásahové
rukavice - 4 ks,
Zásahová přilba 3 ks
U7) Pořízení a Motorová pila - 1
Pořízení
opravy
ks, Kanálová
Obec
0026250 věcných
věcných
rychloucpávka - 1
95
Obec
Pěnčín
1
prostředků prostředků
ks, požární hadice
PO
požární
52x20 m bez
ochrany
koncovek - 6 ks
U3 - obnova,
Nákup
doplnění
Obec
0067195 ochranných
Ochranný
96
Obec
osobních
Pertoltice
9
prostředků
prostředek - 10 ks
ochranných
PO
prostředků
Obnova,
doplnění a
Nákup
oprava
0026250 ochranných osobních
Obec
1
prostředků ochranných
PO
prostředků
požární
ochrany
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75.857

18.878

11.520

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

97

98

99

Obec
Poniklá

Obec

Obnova
0027600
dýchací
6
techniky

Obec
Poniklá

Obec

0027600 Obnova
6
materiálu

Obec
Příkrý

Výstavba
garáže pro
0027602
Obec
výjezdní
2
vozidlo s
přívěsem

Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností,
opravy a
revize
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové láhve
Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí
U7f, Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
výstavbou
objektů
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce
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Set dýchací
přístroj - 2 ks,
Náhradní tlaková
láhev - 2 ks, Obal
na tlakovou láhev
- 4 ks, Náhradní
zorník k masce 4 ks

79.707

Žebřík - 1 ks,
Ruční
radiostanice - 2
ks

24.528

Garáž - 42 m2

490.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí
Obnova,
Doplnění
doplnění a
osobních
oprava
Obec
0067193 prostředků osobních
101 Radimov Obec
2
výjezdové ochranných
ice
jednotky
prostředků
Radimovice požární
ochrany
Přestavba
přívěsného
vozíku pro
zapojení za
OA a nákup
kompresoru
včetně
Obec
0026312
100
Obec
rozvodů
Příšovice
5
vzduchu k
zajištění
jeho
funkčnosti
v hasičské
zbrojnici
čp. 208

102

Obec
Rádlo

103

Obec
Rádlo

Kompresor - 1 ks,
rozvody vzduchu
- 25 m, přestavba
přívěsného
vozíku - 1 ks

37.106,65

Rukavice - 10 ks,
osobní svítilna - 2
ks, polohovací
pásy - 2 ks, kukly
- 10 ks

14.876

Elektrocentrála 1 ks, Osvětlovací
Vybavení
stojan - 2 ks,
jednotky
Vybavení
Kufřík s nástroji prostředky jednotky
1 ks, „Brněnský“
v rámci
prostředky v kufřík - 1 ks,
0026254 předurčenos rámci
Stavební kolečko
Obec
4
ti na
předurčenosti - 1 ks, Hrábě - 2
zajištění
na zajištění
ks, Motykosekera
ochrany
ochrany
- 1 ks, Krumpáč obyvatelstv obyvatelstva 2 ks, Lopata
a
srdcovka - 4 ks,
Vozík s plachtou
- 1 ks
Doplnění
Žebřík - 1 ks,
Pořízení
věcných
kulový uzávěr - 1
věcných
0026254 prostředků
ks, lano - 2 ks,
Obec
prostředků
4
výjezdové
sorbent - 3 ks,
požární
jednotky
motorová pila - 1
ochrany
obce Rádlo
ks, hadice - 10 ks
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39.000

29.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Město
104 Raspena
va

Město
105 Raspena
va

Město
106 Raspena
va

Město
Rokytnic
107
e nad
Jizerou

Technické
zhodnocení
rekonstrukcí
cisternové
Technické
automobilové
zhodnocení
0026314
stříkačky CAS Rekonstrukce
Obec
rekonstrukc
1
32 – T815 na CAS - 1 ks
í CAS 32 –
provedení
T815
speciální
redukované
pro šest osob
se státní dotací
Vícevrstvé
Obnova,
Obnova
zásahové obleky doplnění a osobních
2 ks, osobní
0026314 oprava
ochranných
svítilny - 4 ks,
Obec
1
osobních
prostředků
kukly - 2 ks,
ochranných požární
přilba - 1 ks,
prostředků ochrany
zásahové boty - 2
ks
Obnova
věcných
Motorová pila
prostředků
řetězová s
požární
příslušenstvím - 1
ochrany k
ks, páteřová
provádění
deska s
Obnova
speciálních
příslušenstvím - 1
prostředků činností při
ks, nádoba na
pro
zásazích v
0026314
úkapy - 1 ks,
Obec
speciální
souvislosti s
1
výstražné světlo
činnosti mimořádnými
16LED sada k
předurčenos událostmi pro
označení místa
t
jednotky sborů
zásahu -1 sada,
dobrovolných
Motorová pila
hasičů obcí,
kotoučová s
které jsou
příslušenstvím - 1
výslovně
ks
uvedeny předurčenosti
Zásahový
Doplnění
Doplnění
třívrstvý oblek
0027605 osobních
osobních
včetně bot,
Obec
7
ochranných ochranných
rukavic, přilby,
prostředků prostředků PO svítilny a kukly 3 kpl
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800.000

55.500

54.000

54.630

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Pořízení
Město
protichemic
Rokytnic
0027605
108
Obec
kých
e nad
7
plynotěsnýc
Jizerou
h obleků

Město
Oprava
Rokytnic
0027605
109
Obec
CAS 32
e nad
7
Tatra 148
Jizerou

Obec
Výměna
Roztoky
0027608
110
Obec
celoobličejo
u
1
vých masek
Jilemnice

Doplnění
Město
chybějící
Rychnov
přetlakové
u
0026255 dýchací
111
Obec
Jablonce
2
techniky
nad
podle vyhl.
Nisou
č. 247/2001
Sb.

Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany Pořízení
protichem.
plynotěsných
obleků z
důvodu
předurčenosti
jednotky pro
zásahy v
souvislosti s
úniky
nebezpečných
látek
Oprava CAS
32 Tatra 148
(roky výroby
1980)
Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností,
opravy a
revize
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové lahve
Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky
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Protichemický
plynotěsný oblek
- 4 ks

94.800

Oprava motoru
CAS - 1 ks, Nové
pneumatiky na
CAS - 10 ks

54.400

Celoobličejová
maska MSA
AURER - 4 ks

12.600

Přetlakový
dýchací přístroj 2 kpl, náhradní
tlaková láhev - 3
ks

59.976

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
Obnova,
doplnění a
oprava
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
Pořízení,
oprava a
Pořízení
údržba
Obec
0026316 přetlakové přetlakové
113 Rynoltic Obec
8
dýchací
dýchací
e
techniky
techniky pro
JPO s územní
působností
Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
Pořízení
Obec
provádění
0026316 přenosné
114 Rynoltic Obec
speciálních
8
motorové
e
činností při
stříkačky
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí.
Obnova,
Doplnění
doplnění a
osobních
oprava
Město
0027611 ochranných osobních
115
Obec
Semily
1
prostředků ochranných
požární
prostředků
ochrany
požární
ochrany
U7c) Pořízení,
obnova a
Pořízení
oprava
Město
0027611 hadic a
116
Obec
věcných
Semily
1
přiměšovač
prostředků
e
požární
ochrany
Doplnění
osobních
Obec
ochranných
0026316
112 Rynoltic Obec
prostředků
8
e
požární
ochrany přilby
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Zásahové přilby 4 ks

28.800

Dýchací přístroj
set - 4 ks, brašna
na masku - 4 ks,
tlaková ocelová
láhev - 4 ks

122.400

Přenosná
motorová
stříkačka - 1 ks

100.000

Zásahová obuv 3 páry, zásahové
rukavice - 3 páry

16.920

Hadice B - 4 ks,
přiměšovač - 1 ks

10.080

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

117

118

119

120

Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
výstavbou
objektů
Oprava
(hasičské
Město
0027611 střechy na
Oprava střechy Obec
zbrojnice,
Semily
1
hasičské
320 m2
garáže)
zbrojnici
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce
Zásahový
komplet - 3 kpl,
zásahové
Obnova,
rukavice - 2 páry,
doplnění a
svítilna na přilbu
Obnova
Obec
oprava
- 4 ks, kukla
osobních
Skalice u
0067345
osobních
bavlněná - 4 ks,
Obec
ochranných
České
5
ochranných
vesta velitel
prostředků
Lípy
prostředků
jednotky - 1 ks,
PO
požární
výstražná vesta ochrany
4 ks, zásahová
přilba - 3 ks,
zásahová obuv - 3
páry
Revize tělesa
dýchacího
Oprava a
přístroje - 4 ks,
Revize
údržba
Obec
Plnění a sušení
dýchacích přetlakové
Skalice u
0067345
tlakových lahví Obec
přístrojů a dýchací
České
5
4 ks, Revize
tlakových techniky pro
Lípy
tlakových nádob lahví
JPO s územní
4 ks, Revize
působností
plicní automatiky
- 4 ks
Výdaje
spojené s
opravami
Oprava
Obec
objektu
Nátěr střechy vnějších
Skalice u
0067345
sloužících k
170 m2, vstupní
Obec
částí
České
5
zabezpečení
dveře - 1 ks, led
hasičské
Lípy
činnosti
reflektor - 3 ks
zbrojnice
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce
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180.000

58.898

11.103

19.307

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

121

Obec
Slaná

122

Obec
Slaná

Polohovací pás s
přídavným
popruhem - 8 ks,
Zásahový oblek
komplet - 1 ks,
Přilba Kalisz +
U3 - Obnova, čirý štít - 1 ks,
Nákup
doplnění a
Svítilna LED pro
0027613 ochranných oprava
přilbu - 1 ks,
Obec
8
prostředků osobních
Držák svítilny
PO
ochranných
pro přilbu - 1 ks,
prostředků PO Svítilna Survivor
Atex Li-Ion standard - 4 ks,
Kukla otvor
obličej
(NOMEXZAHAS) - 8 ks
Savice 1,6m s
konc. - 4 ks,
Sekera hasičská
2318 - 8 ks,
Pouzdro závěsník na
sekeru - 8 ks,
Proudnice
kombinovaná
Tajfun - Profi C 2 ks, Hadice
U7/C Nákup
požární ZÁSAH
Pořízení a
0027613 věcných
C52 - se spojkou
Obec
opravy
8
prostředků
(20m) - 4 ks,
věcných
PO
Požární hadice
prostředků PO
PH - ZÁSAH
B75 - s Al
spojkou (20m) - 2
ks, Radiostanice komplet s
bateriemi - 2 ks,
Auto-nabíječ pro
radiostanici - 2
ks, EMC-12
náhlavní
souprava - 2 ks
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34 824,50

29.178

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Pořízení
Město
věcných
0026257
123 Smržovk Obec
prostředků
9
a
požární
ochrany

Oprava
Město
0026257 hasičského
124 Smržovk Obec
9
vozidla
a
GAZ
Obec
0067191 Nákup
125 Stráž nad Obec
6
radiostanic
Nisou

Nákup
Město
0026096 ochranných
126 Stráž pod Obec
7
prostředků
Ralskem
PO

Pořízení
technických
prostředků
Město
0026096 v
127 Stráž pod Obec
7
souvislosti s
Ralskem
živelnými
pohromami
(voda)

Město
oprava
0026096
128 Stráž pod Obec
výškové
7
Ralskem
techniky

Lano 30m
statické - 2 ks,
zastavovací terč 4 ks, kyslíkový
resuscitační
U7 c) Pořízení
přístroj - 1 ks,
a opravy
přetlakový ventil
věcných
- 1 ks, motorová
prostředků
pila - 1 ks,
požární
ventilátor - 1 ks,
ochrany
pěnidlo2-6% 25l
- 2 bal, obal na
tlakové lahve - 2
ks, set 6ks power
flash kufr - 1 set
U7 e) Oprava
Oprava
dopravního
hasičského
automobilu
vozidla GAZ - 1
bez omezení
ks
roku výroby
U7c) Pořízení
a opravy
Radiostanice - 2
věcných
ks
prostředků
Obnova,
doplnění a
Zásahové boty - 6
oprava
ks, baterka - 7 ks,
osobních
opasek - 10 ks,
ochranných
kukla - 10 ks,
prostředků
rukavice - 10 ks
požární
ochrany
Pořízení
technických
prostředků
jednotky
Pádla - 6 ks,
předurčené pro
kalové čerpadlo zásahy v
1 ks, záchranné
souvislosti s
vesty - 6 ks, lehké
následky
přilby - 6 ks
živelních
pohrom
způsobených
vodou
Oprava
výškové
Oprava výškové
techniky techniky - 1 ks
netěsností
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42.127

31.500

16.089,60

49.000

21.000

79.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
hydraulických
agregátů

Nákup
Město
0026096 pneumatik
129 Stráž pod Obec
7
na vozidlo
Ralskem
Tatra

Pořízení
Obec
0026097 radiostanice
130
Obec
Stružnice
5
a svítilen
JSDH Jezvé

Pořízení
hliníkového
Obec
0026097 člunu,
131
Obec
Stružnice
5
příslušenstv
í a výstroje
JSDH Jezvé

Obec
StudenecObec
0027616
132
Obec
Rekonstruk
Studenec
2
ce CAS 32T815

U7c) Pořízení
a opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany Obnova
opotřebených
pneumatik
U7c) Pořízení
a opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany včetně
doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany
U5) Pořízení,
oprava a
údržba
technických
prostředků
jednotky
předurčené pro
zásahy v
souvislosti s
následky
živelních
pohrom
způsobených
vodou
U2) Technické
zhodnocení
rekonstrukcí
cisternové
automobilové
stříkačky CAS
32-T815 na
provedení
speciální
redukované
pro šest osob
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Pneumatika - 6 ks

15.000

Radiostanice
vozidlová
digitální - 1 ks,
svítilna ruční
nabíjecí - 4 ks,
svítilna pro přilbu
- 4 ks, držák
svítilny pro přilbu
- 4 ks

27.000

Hliníkový člun 1 ks, pádlo - 4 ks,
přívěs na lodě a
čluny - 1 ks, vesta
plovací - 2 ks,
suchý oblek - 3
ks, kukla
neoprenová - 3
ks, zakrývací
plachta na lodě a
čluny - 1 ks,
zakrývací plachta
na motor - 1 ks

89.000

Rekonstrukce
CAS 32-T815 - 1
ks

800.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
se státní dotací

Nákup a
revize
Obec
0027616
133
Obec
přetlakové
Studenec
2
dýchací
techniky

U6) Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky.

U3) Obnova,
doplnění a
Nákup
Obec
oprava
ochranných
Světlá
0026319
osobních
134
Obec
prostředků
pod
2
ochranných
PO pro JPO
Ještědem
prostředků
III.
požární
ochrany

U7c) Pořízení
a opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
Nákup
Obec
prostředků k
ochranných
Světlá
0026319
provádění
135
Obec
prostředků
pod
2
speciálních
PO pro JPO
Ještědem
činností při
V.
zásazích v
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
jednotky sborů
dobrovolných
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Uchycení
kandahar pro
obličejovou
masku MSA
AUER - 4 ks,
revize přetlakové
dýchací techniky
- 1 ks, ventil VTI
M18x1,5 EFV
TUV, 300 bar - 3
ks, vzduchová
tlaková odlehčená
ocelová láhev
6l/300 bar - 3 ks
Komplet
zásahový - 2 ks,
Rukavice
zásahové - 1 ks,
Přilba Gallet se
zátylníkem - 1 ks,
Zásahová obuv 2 ks, Kukla
Nomex Deva - 7
ks, Svítilna led 2 ks, Držák
svítilny pro přilbu
Gallet - 2 ks
Hadice C52 PH
20m se spojkami
- 6 ks, Hadice
B75 PH 20m se
spojkami - 10 ks,
Hadice B75 PH
5m se spojkami 2 ks, Lékárnička
III brašna
vybavená pro
hasiče - 1 ks,
Trhací hák –
hliníková rukojeť
- 1 ks, Brašna na
masku dýchacího
přístroje - 4 ks

27.798

26.650

17.300

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
hasičů obcí.

Pořízení
základního
vybavení
JSDHO pro
Obec
0083168 zásahy
136
Obec
Svojkov
9
související
předurčenos
tí ochrany
obyvatelstv
a

U4) Pořízení a
oprava
vybavení
jednotek sborů
dobrovolných
hasičů obcí
předurčených
pro zásahy v
souvislosti s
ochranou
obyvatel

U7e) Oprava
cisternové
Oprava a
Obec
0083168
automobilové
137
Obec
úprava CAS
Svojkov
9
stříkačky s
25 Š706
rokem výroby
1984 a starším
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Nástroje – 24 ks,
pytle na odpad –
5 rolí, megafon –
1 ks, tekuté
mýdlo
desinfekční – 1
ks,
polypropylenový
motouz – 1 cívka,
vytyčovací páska
– 1 cívka, kufr na
nástroje – 1 ks,
plachta s oky – 3
ks, ruční nářadí –
10 ks, ochranné
prostředky – 10
ks, odlišovací
vesta- 6 ks, set
lavice se stolem –
1 sada, spací
pytel – 6 ks,
karimatka
samonafukovací
– 6 ks, přívěs – 1
ks, přenosná
svítilna nabíjecí –
3 ks
Barva základní 10 l, papír brusný
- 50 ks, páska
maskovací - 10
ks, technický
benzín - 10 l,
ředidlo - 10 l,
barva ral 9003 s
tužidlem - 5 l,
barva ral 3000 s
tužidlem - 12,5 l,
stříkací tmel - 10
kg, tlumex - 20

47.364

13.080

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
kg, tmel - 10 kg

Doplnění
osobních
ochranných
prostředků
Obec
0067188 pro členy
138 Šimonov Obec
6
jednotky
ice
požární
ochrany
obce
Šimonovice

139

140

141

142

Obnova a
doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

U 6) Pořízení,
Nákup
oprava a
Město
0026258
Obec
dýchací
údržba
Tanvald
7
techniky
přetlakové
dýchací
techniky
U7c) Pořízení
a opravy
věcných
Úprava
prostředků
úložných
požární
Město
0026258 prostor
ochrany Obec
Tanvald
7
mobilní
úprava
požární
úložných
techniky
prostor
mobilní
požární
techniky
U7c) Pořízení a
Nákup
opravy
Město
0026258 věcných
Obec
věcných
Tanvald
7
prostředků
prostředků
PO
požární
ochrany
Nákup
U3) Doplnění
Obec
0027620 ochranných ochranných
Troskovi Obec
1
prostředků prostředků
ce
požární
požární
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Zásahové
rukavice - 8 ks,
ochranná přilba 3 ks, technické
rukavice
záchranářské - 12
ks

25.900

Nákup dýchací
techniky - 2 ks

60.000

Vestavba
úložných prostor

25.000

Nákup VP - 15 ks

34.000

Nákup
zásahových
obleků,
zásahových bot a

40.800

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
ochrany

143

144

Město
Turnov

Město
Turnov

Pořízení
technických
prostředků
jednotky
předurčené
pro zásahy
0027622
Obec
v
7
souvislosti s
následky
živelných
pohrom
způsobenýc
h vodou.
Pořízení
přetlakové
dýchací
0027622
Obec
techniky
7
pro JPO s
územní
působností.

Nákup
ochranných
Obec
0067307 prostředků
145
Obec
Velenice
2
členů
JSDHO
Velenice

ochrany

přileb - 4 ks

U5- Pořízení
technických
prostředků
jednotky
předurčené pro
zásahy v
souvislosti s
následky
živelných
pohrom
způsobených
vodou

Suché pracovní
kalhoty prsní broďačky - 4 ks,
norná stěna 5m 1 ks

27.468

U6 - Pořízení
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností

Přetlakový
vzduchový
dýchací přístroj s
příslušenstvím - 4
ks

148.305

Nákup nových
ochranných
pracovních
prostředků pro
členy
výjezdové
jednotky.

Zásahový
komplet - 4 kpl,
osobní svítilna - 8
ks, zásahové
rukavice - 8 párů,
přilba - 4 ks,
zásahová obuv - 4
páry

71.940

Kompletní
rekonstrukce
elektro instalace
včetně
osvětlovací
soustavy dle
prováděcí
dokumentace - 1
ks

218.213

U7f) Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
výstavbou
Rekonstruk
objektů
ce
(hasičské
elektroinstal
zbrojnice,
Obec
0067307 ace v
146
Obec
garáže)
Velenice
2
budově
sloužících k
hasičské
zabezpečení
zbrojnice
činnosti
Velenice
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce rekonstrukce
elektro
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Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
instalace
včetně
osvětlovací
soustavy

Město
147 Velké
Hamry

Nákup
0026259 osobních
Obec
5
ochranných
prostředků

Město
148 Velké
Hamry

Oprava
vozidla
0026259 CAS a
Obec
5
nákup
přívěsných
vozíků

Město
149 Velké
Hamry

Obec

Výměna
0026259
garážových
5
vrat

Nákup 6ks
zásahových
kompletů a 6
párů zásahové
obuvi - Účel
podpory U3
V rámci
projektu dojde
k výměně 4ks
pneumatik
zadní nápravy
vozu CAS.
Dále dojde k
nákupu vozíků
za dopravní
automobily
pro JPO obce
(1xpro JPO III
a 2 x pro JPO
V) Účel
podpory U7c)
U7f) Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
výstavbou
objektů
(hasičské
zbrojnice,
garáže)
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce
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Komplet
zásahový - 6 ks,
zásahová obuv - 6
párů

60.000

Pneumatika - 4
ks, přívěsný
vozík
jednonápravový 2 ks, přívěsný
vozík
dvounápravový
(bržděný) - 1 ks

80.000

Garážová vrata 1 ks

22.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Pořízení
Obec
dvoukřídlýc
0067289
150 Velký
Obec
h vrat do
1
Valtinov
hasičské
zbrojnice

U3 Obnova
osobních
ochranných
Obec
0026326
151
Obec
prostředků
Višňová
5
požární
ochrany
Višňová

Pořízení
Obec
0026330 přetlakové
152
Obec
Všelibice
3
dýchací
techniky
Pořízení
věcných
Obec
0026330
153
Obec
prostředků
Všelibice
3
požární
ochrany

154

Obec
Všeň

U7f) Výdaje
spojené s
opravami,
úpravami a
výstavbou
objektů
(hasičské
zbrojnice,
garáže)
sloužících k
zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce.
U3) Doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany zásahových
obleků,
zásahových
přileb, výměna
brýlí a
zátylníků na
přilbách a
pořízení
svítilen
U6 - pořízení
přetlakové
dýchací
techniky
U7 c - pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany

Dvoukřídlá vrata
- 1 ks

45.500

Zásahový oblek 2 ks, Zásahová
přilba - 2 ks,
Svítilna - 2 ks

56.760

Ochranná maska 4 ks, tlakové
lahve - 8 ks

60.528

Čerpadlo - 1 ks

10.000

Zásahový oblek komplet - 2 ks,
U3 ) Doplnění Zásahové
Nákup
osobních
rukavice - 2 ks,
0027627 osobních
ochranných
Zásahová obuv Obec
8
ochranných prostředků pro 2 ks, Ochranná
pomůcek
nové členy
kukla - 2 ks,
jednotky.
Pracovní rukavice
- 2 ks, Zásahová
přilba - 2 ks,
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42.840
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Svítilna s
držákem na přilbu
- 2 ks

155

156

157

158

Obec
Všeň

Pořízení,
0027627 obnova,
Obec
8
oprava a
výstavba

U7c/ Pořízení
a opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění
speciálních
činností

Obec
Všeň

Pořízení,
0027627 obnova,
Obec
8
oprava a
výstavba

U7e / Oprava
věcných
prostředků
požární
ochrany dopravní
automobil ¨

Obec
Vyskeř

Doplnění
osobních
0027628 ochranných
Obec
6
prostředků
požární
ochrany

Obnova a
doplnění
osobních
ochranných
prostředků
požární
ochrany

Obec
Vyskeř

Oprava
střešních
0027628
Obec
oken
6
hasičské
zbrojnice

Výdaje
spojené s
úpravami
hasičské
zbrojnice
sloužící k
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Ruční
vyprošťovací
nástroj - 1 ks,
Ruční hasicí
přístroj - 2 ks,
Vozidlová
radiostanice - 1
ks
Zimní pneu - 4
ks, Ochranný
nástřik podvozku
- 1 ks,
Záblaskové
majáky modré - 3
ks, Zvukový
výstražný systém
- 1 ks, Příprava
elektroinstalace
pro výstražné
zařízení - 1 ks
Zásahová obuv 2 ks, svítilna
XENON - 10ks,
držák svítilny pro
zásahovou přilbu
- 10 ks, zásahový
oblek - komplet 2 ks, přilba
zásahová - 2 ks,
rukavice
zásahové - 2 ks,
zásahová kukla 10 ks

Střešní okno vč.
montáže - 2 ks

10.140

21.900

26.470

12.884

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

Město
Vysoké
159
nad
Jizerou

Pořízení
nové
cisternové
automobilo
vé stříkačky
CAS
0027629
Obec
20/4000/24
4
0/S2R
TATRA
TERRNO
pro JSDHO
Vysoké nad
Jizerou

Město
Vysoké
160
nad
Jizerou

Údržba a
oprava
0027629
Obec
přetlakové
4
dýchací
techniky

Město
Vysoké
161
nad
Jizerou

Pořízení
0027629
Obec
věcných
4
prostředků

zabezpečení
činnosti
jednotky sboru
dobrovolných
hasičů obce
Pořízení nové
cisternové
automobilové
stříkačky pro
potřeby
JSDHO
Vysoké nad
Jizerou v
rámci
reprodukce
požární
techniky pro
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí se
státní dotací.
Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JPO s územní
působností,
opravy a
revize
dýchacích
přístrojů,
ochranné
masky,
náhradní
tlakové lahve.
Pořízení a
opravy
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění
speciálních
činností při
zásazích v
souvislosti s
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Pořízení nové
CAS
20/4000/240/S2R
- 1 ks

1.000.000

Revize DT
PLUTO 300
Comfort - 4 ks,
revize tlakové
lahve - 4 ks,
vyváděcí maska 2 ks

11.489

Přetlakový
ventilátor - 1 ks,
plovoucí čerpadlo
- 1 ks

29.276

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
mimořádnými
událostmi pro
JSDHO, které
jsou výslovně
uvedeny v
Nařízení LK č.
2/2012 a v
operativní
dokumentaci
PPP

162

163

164

165

Pořízení a
opravy
věcných
nákup
prostředků
přívěsného
Městys
0048149
požární Přívěsný vozík Obec
vozíku Euro
Zdislava
1
nákup
1 ks
A750/L4/14
přívěsného
0 za DA
vozíku pro
dovybavení
jednotky obce
Doplnění
osobních
U3)Doplnění
ochranných osobních
Zásahový
Obec
0026262 prostředků ochranných
komplet - 2 ks,
Zlatá
Obec
5
pro
prostředků
Zásahová obuv Olešnice
JPOIII/1
požární
2 ks
Zlatá
ochrany
Olešnice
Maska Fenzy
Pořízení
U6)Pořízení
Opti-Pro s
náhradních přetlakové
Obec
náhlavním křížem
0026262 tlakových dýchací
Zlatá
Obec
- 2 ks, Lahev
5
lahví s
techniky JPO s
Olešnice
tlaková ocelová
náhlavními územní
6l/30 Mpa
kříži
působností
ultralehká - 2 ks
U7)c Pořízení
věcných
prostředků
Pořízení
požární
Přívěsný vozík věcných
ochrany mimo 1 ks, Zdroj k
prostředků
Obec
prostředků k motorole GP 300
0026262 požární
Zlatá
Obec
provádění
- 2 ks, Košová
5
ochrany pro
Olešnice
speciálních
nosítka - 1 ks,
JPO III/1
činností při
Hadice B - 3 ks,
Zlatá
zásazích v
Hadice C - 4 ks
Olešnice
souvislosti s
mimořádnými
událostmi pro
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21.840

21.418

17.344

68.731

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
jednotky sborů
dobrovolných
hasičů obcí,
které jsou
výslovně
uvedeny v
Nařízení
Libereckého
kraje

Město
166 Železný
Brod

Obnova,
doplnění a
Pořízení
oprava
0026263 osobních
osobních
Obec
3
ochranných ochranných
prostředků prostředků
požární
ochrany

Zásahová obuv 8 párů, Opasek 1 ks, Svítilna na
přilbu s držákem
- 7 ks, Zásahová
přilba - 5 ks,
Kukly - 4 ks,
Zásahové
rukavice - 7
párů, Zásahový
oblek - 7 ks,
Reflexní vesta s
nápisem HASIČI
- 8 ks, Zásahová
přilba se svítilnou
a držákem - 6 ks

129.935

Město
167 Železný
Brod

Pořízení
technických
prostředků
jednotky
předurčené pro
Pořízení
0026263
zásahy v
Obec
technických
3
souvislosti s
prostředků
následky
živelních
pohrom
způsobených
vodou

Člun pro min. 6
osob - 1 ks,
Plovoucí čerpadlo
- 1 ks, Pádla - 6
ks

39.640

Set dýchací
přístroje s
nosičem, držákem
plicní
automatiky,
plicní automatika,
maska, ocelová
tlaková lahev - 2
sety, Náhradní

57.800

Město
168 Železný
Brod

Pořízení
0026263 přetlakové
Obec
3
dýchací
techniky

Pořízení,
oprava a
údržba
přetlakové
dýchací
techniky pro
JSDHO
Železný Brod

- 58 -

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
tlaková lahev - 4
ks

Město
169 Železný
Brod

Pořízení
věcných
prostředků
požární
ochrany mimo
prostředků k
provádění
Pořízení
speciálních
věcných
činností při
0026263
Obec
prostředků zásazích, které
3
požární
jsou uvedeny v
ochrany
Nařízení
Libereckého
kraje č.2/2012
a v operativní
dokumentaci
Požárního
poplachového
plánu

Město
170 Železný
Brod

Oprava
0026263
Obec
hasičské
3
zbrojnice

Výdaje
spojené s
opravou a
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Vzduchový
kompresor - 1 set,
Skříňka s nástroji
-1 ks,
Kombinovaná
nádoba na
PHM+olej - 1 ks,
Požární světlomet
s 2 reflektory 1ks, Lékárnička
velikosti III - 1
ks, Záchytné lano
na vidlici - 1 ks,
Záchranná
evakuační nosítka
(deska) - 1 ks,
Vyprošťovací nůž
na bezpečnostní
pásy - 2 ks,
Ventilové lano na
vidlici - 1 ks,
Trhací hák - 1 ks,
Tlumnice - 1 ks,
Rukavice proti
tepelným rizikům
do 600°C - 1 pár,
Ruční
vyprošťovací
nástroj - 1 ks,
Ruční svítilna - 4
ks, Ruční pila na
dřevo - 1 ks,
Přenosný kulový
kohout - 1 ks,
Pákové kleště - 1
ks, Objímka na
izolovanou hadici
B a C - 8 ks,
Kombinovaná
proudnice - 1 ks
Zpracování
projektu úpravy
budovy hasičské

44.325

500.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
úpravou
objektu
hasičské
zbrojnice v
Železném
Brodě sloužící
k zabezpečení
činnosti
JSDHO
Železný Brod

zbrojnice - 1 ks,
Oprava a úprava
hasičské
zbrojnice Železný
Brod - 1 objekt

Kontrolní součet:
3.

13.516.401,6
5

s neposkytnutím neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje z důvodu nesplnění podmínek programu na nákup, opravu a úpravu
mobilní požární techniky (cisternových automobilových stříkaček, dopravních
automobilů), nákup osobních ochranných prostředků požární ochrany, nákup (popřípadě
oprava nebo revize) věcných prostředků požární ochrany, opravu, úpravu a výstavbu
objektů požární ochrany sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt
P.
č.

Žadatel =
sídlo

1

Město Cvikov

Obec

2

Město Jilemnice

Obec

3

Obec Kravaře

Obec

4

Obec Maršovice

Obec

5
6
7

Obec Mírová pod
Kozákovem
Obec Mírová pod
Kozákovem
Obec Mníšek

Obec Nová Ves
nad Popelkou
Obec Proseč pod
9
Ještědem
Obec Stráž nad
10
Nisou
8

Právní
forma

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

11 Obec Sychrov

Obec

12 Město Tanvald

Obec

13 Město Turnov

Obec

IČ

Projekt

002604
Nákup žebříku a detektoru plynů
10
002758
Obnova ochranných prostředků
08
002606
Nákup dvouvrstvých kukel
57
Obnova, doplnění a oprava osobních
002624
ochranných prostředků požární ochrany 71
přetlaková dýchací technika
002759 U3 Doplnění osobních ochranných
13
prostředků požární ochrany
002759 U7c Pořízení a opravy věcných prostředků
13
požární ochrany
002630 Evakuační místnost v objektu požární
01
zbrojnice, Oldřichovská 40, Mníšek
002759 Nákup nových zásahových hadic - JSDHO
48
Nová Ves nad Popelkou
006719 Pořízení ochranných prostředků jednotky
41
SDH Proseč pod Ještědem
006719
Nákup páteřní desky BaXstrap-set
16
002632
Kalová čerpadla
22
002625
Nákup výstroje
87
002762 Obnova, doplnění osobních ochranných
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14 Obec Višňová

Obec

15 Obec Višňová

Obec

16 Město Žandov

Obec

4.

27
002632
65
002632
65
002611
31

prostředků požární ochrany.
U7 a) Pořízení, obnova a oprava
ochranných prostředků pro JPO Višňová
U6 Pořízení a revize přetlakové dýchací
techniky pro JPO Višňová
Nákup ochranných prostředků PO

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na nákup,
opravu a úpravu mobilní požární techniky (cisternových automobilových stříkaček,
dopravních automobilů), nákup osobních ochranných prostředků požární ochrany, nákup
(popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků požární ochrany, opravu, úpravu
a výstavbu objektů požární ochrany sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce

a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a schválení
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 – poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje, kterým se poskytují účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
b) vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu
za podmínky schválení poskytnutí dotací v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 8

pro

8

proti

0

Termín: 31. 07. 2017
zdržel se
0
byl přijat

10. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 755/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 138/17, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši
1.212.286 Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany,
programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
a současně k zavedení, navýšení specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit
v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje v úhrnném objemu 1.212.286 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci
na projekty organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, práce s dětmi
a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže, včetně celoroční činnosti mladých
hasičů a organizování soutěží dospělých ve výši

2.

P. č.

Žadatel - sídlo

Právní
forma

IČO

Název
projektu

Účel
projektu

Parametr hodnota,
jednotka

Pořádání
soutěže
100 osob,
diplom 25
ks, doba
soutěže l
den

9.500

Nůžkový
stan s
plachtou 1
ks

10.000

1

SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
olných Bratříkov spolek
hasičů
Bratřík
ov

Organizová
ní
hasičských
60254866 soutěží dětí
a mládežeBratříkovsk
ý víceboj

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dětí a
mládeže Bratříkov
ský
víceboj
příprava,
prověření
znalostí a
dovednost
ív
požárním
sportu

2

SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
Bratříkov
olných
spolek
hasičů
Bratřík
ov

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
činnosti
60254866
mladých
hasičů
SDH
Bratříkov

Nákup
nůžkovéh
o stanu
pro
družstva
SDH
Bratříkov
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Výše
dotace
(Kč)
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3

SH
ČMS Sbor
dobrov Bozkov
olných
hasičů
Bozkov

Pobočný
spolek

4

SH
ČMS Sbor
dobrov Bozkov
olných
hasičů
Bozkov

Pobočný
spolek

5

6

SH
ČMS Sbor
dobrov Bozkov
olných
hasičů
Bozkov
SH
ČMS Sbor
dobrov
Březová
olných
hasičů
Březov
á

Sportovní
bloky 2 ks,
zajištění
zimní
přípravy hala
Jablonec
n. N. 8x
Příprava a Zkvalitně trénink,
doplnění
ní
hadice 100
materiálníh podmínek m bez
62013645 o vybavení celoroční spojek - jen
mládeže
činnosti
stuha 2 ks,
SDH
mladých lano na
Bozkov
hasičů
šplhání l
ks, hadice
na l00 m
překážek sada l ks,
rozdělovač
na 60/100
m překážek
l ks
Organizo
Dětský
vání
letní tábor letních
Uspořádání
SDH
táborů a dětského
62013645
Bozkov – soustředě tábora 10
Borečov
ní
dní
2017
mladých
hasičů

Pobočný
spolek

Dětská
soutěž o
dráčka
62013645
Soptíka
Bozkov
2017

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dětí a
mládeže

Pobočný
spolek

Hasičská
soutěž
49111965
Březovák
2017

Organizo
vání
Hasičská
hasičské soutěž 1
soutěže
den
dospělých
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Uspořádání
dětské
hasičské
soutěže l
akce

10.000

28.000

10.000

7.500
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7

SH
ČMS Sbor
dobrov Česká
olných Lípa
hasičů
Česká
Lípa

8

SH
ČMS Sbor
dobrov Česká
olných Lípa
hasičů
Česká
Lípa

Pobočný
spolek

O putovní
pohár
48282570
města
Česká Lípa

Organizo
vání
soutěže
dospělých

Pobočný
spolek

Dětská liga
pro mladé
hasiče s
48282570
mezinárodn
í účastí 16. ročník

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dětí a
mládeže
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Účastníci
(soutěžící,
diváci,
osoby
zabezpečují
cí soutěž)
150 osob,
soutěžní
družstva
10, doba
trvání
samotné
akce 1
den/10
hodin,
pořádání
soutěže pro
muže a
ženy l akce
Pořádání
soutěže pro
mladé
hasiče s
mezinárodn
í účastí l
akce,
soutěžní
družstva
20,
účastníci
soutěže
(soutěžící,
diváci,
osoby
zabezpečují
cí soutěž
apod.) 300
osob,
přípravné
práce k
zajištění a
organizaci
akce 10
osob, 90
hodin, doba
trvání
samotné
akce l den
10 hodin

7.500

10.000
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9

SH
ČMS Sbor
dobrov Česká
olných Lípa
hasičů
Česká
Lípa

10

SH
ČMS Okresní
Česká
sdružen
Lípa okr
í hasičů
Česká
Lípa

11

SH
ČMS Sbor
dobrov Český
olných Dub
hasičů
Český
Dub

Pobočný
spolek

I soptík
chce být
hasičem
aneb
48282570
celoroční
činnost
mladých
hasičů

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Pobočný
spolek

organizová
ní
63778815 hasičských
soutěží dětí
a mládeže

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dětí a
mládeže

Pobočný
spolek

Okrsková
soutěž
hasičských
49111973
družstev v
požárním
sportu

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dospělých
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Velikost
zasažené
cílové
skupiny mladí
hasiči
(členové
oddílu ve
věku 3 - 18
let) 59
osob, účast
na
soutěžích,
akcích,
výlety,
besedy
apod. 8
akcí,
fyzická
příprava plavání
(bazén),
tělocvična
18 hodin,
činnost
mladých
hasičů
schůzky
40, hodin
60
Soutěž
mladých
hasičů a
dorostu Zákupy,
Zahrádky 2
akce, počet
soutěžících
300 osob
Soutěž
hasičských
družstev v
požárním
sportu l den

10.000

25.000

7.000
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12

13

14

15

16

17

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Dalešic
e
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Dalešic
e
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Dětřich
ov
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Dlouhý
Most
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Dlouhý
Most
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Frýdšte
jn

Pobočný
spolek

Letní
soustředění
kolektivu
60254891 mladých
hasičů
SDH
Dalešice

Organizo
vání
letních
táborů a
soustředě
ní
mladých
hasičů

Pobočný
spolek

Noční
dětská
soutěž v
60254891 požárním
útoku
„Dalešický
korálek“

Organizo
vání
Dětská
hasičskýc
soutěž l
h soutěží
akce
dětí a
mládeže

Dětřicho Pobočný
v
spolek

O pohár
starosty
49111884
obce
Dětřichov

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dospělých

Hasičská
soutěž
dospělých l
den

7.500

Dlouhý
Most

Pobočný
spolek

Dlouhomos
tecký
64039315
čtyřboj
2017

Organizo
vání
hasičskýc
h soutěží
dětí a
mládeže

Hasičská
soutěž dětí
a mládeže l
den

8.864

Pobočný
spolek

Organizo
Dlouhomos
vání
tecká
64039315
hasičské
osmička
soutěže
2017
dospělých

Hasičská
soutěž
dospělých
1den

7.500

Pobočný
spolek

Dětská
soutěž MH
60254939
„O hrad
Frýdštejn“

Dětská
soutěž MH
"O hrad
Frýdštejn"

10.000

Dalešice

Dalešice

Dlouhý
Most

Frýdštejn
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Organizo
vání
hasičské
soutěže
dětí a
mládeže

Soustředění
mladých
hasičů 4
dny

7.000

10.000
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18

19

20

21

22

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Frýdšte
jn
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Frýdšte
jn
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Heřma
nice
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Hodko
vice
nad
Mohelk
ou
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Hodko
vice
nad
Mohelk
ou

Tábor
60254939 mladých
hasičů

Organizo
vání
tábora
mladých
hasičů

Pobočný
spolek

Celoroční
činnost
60254939
mladých
hasičů

Celoroční
Celoroční
činnost
činnost
mladých
mladých
hasičů l
hasičů
družstvo

Pobočný
spolek

Pořádání
Heřmanick
hasičské
é
70861773
soutěže
šedesátkov
dětí a
ání
mládeže

Pobočný
Frýdštejn
spolek

Frýdštejn

Heřmani
ce

Diplomy
80 ks,
medaile 12
ks, poháry
12 ks

Zkvalitně
ní
podmínek Celoroční
celoroční činnost l
činnosti
rok
mladých
hasičů

Hodkovi
ce nad
Pobočný
Mohelko spolek
u

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
49112155
činnosti
mladých
hasičů

Hodkovi
ce nad
Pobočný
Mohelko spolek
u

Organizo
Organizová
vání
ní hasičské
49112155
hasičské
soutěž
soutěže
dospělých
dospělých
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Tábor
mladých
hasičů 8
dní

Hasičská
soutěž
dospělých
1den

16.800

10.000

9.000

10.000

7.500
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23

24

25

26

27

28

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Horní
Tanval
d
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Horní
Tanval
d
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Hrádek
nad
Nisou
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Chrasta
va
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Jablone
c nad
Jizerou
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů

Pobočný
spolek

22. ročník
soutěže O
pohár
starosty
60252464
města
Tanvaldu kategorie
dětí

Organizac
e hasičské
soutěže
dětí a
mládeže

Hasičská
soutěž dětí
a mládeže l
den

10.000

Pobočný
spolek

22. ročník
soutěže O
pohár
starosty
60252464
města
Tanvaldu kategorie
dospělých

Organizac
e hasičské
soutěže
dospělých

Hasičská
soutěž
dospělých l
den

7.500

Pobočný
spolek

Organizo
vání
letních
Soustředění
táborů a
64039196 mladých
soustředě
hasičů
ní
mladých
hasičů

Realizace 4
denního
soustředění
mladých
hasičů,
počet
účastníků
soustředění
25

7.000

Chrastav Pobočný
a
spolek

Celoroční
činnost
64039188
mladých
hasičů

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Zajištění
celoroční
činnosti
mladých
hasičů l rok

9.000

Jablonec
Pobočný
nad
spolek
Jizerou

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
15045340
činnosti
mladých
hasičů

Zkvalitně
ní
podmínek
Přetlakový
celoroční
ventil l kus
činnosti
mladých
hasičů

9.400

Jablonec
Pobočný
nad
spolek
Jizerou

Organizo
Pohár OSH vání
Semily „ O hasičskýc
15045340
dráčka
h soutěží
Soptíka“
dětí a
mládeže

Horní
Tanvald

Horní
Tanvald

Hrádek
nad
Nisou
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Hasičská
soutěž dětí
a mládeže l
den

10.000
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Jablone
c nad
Jizerou

29

30

31

32

33

SH
ČMS
Sbor
dobrov
olných
hasičů
Jablone
c nad
Jizerou
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Jablone
c nad
Nisou
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Jablone
c nad
Nisou
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Jablone
c nad
Nisou
SH
ČMS
Sbor
dobrov
olných
hasičů
Jeřmani
ce

Jablonec
Pobočný
nad
spolek
Jizerou

Letní
soustředění
mladých
15045340
hasičů s
požární
tématikou

Organizo
vání
letních
Letní
táborů a
soustředění
soustředě
7 dní
ní
mladých
hasičů

12.250

Jablonec
nad
Pobočný
Nisou
spolek
okr

Okresní
kolo hry
60254572
Plamen a
Dorostu

Organizo
vání
Doba
hasičskýc
trvání akce
h soutěží
2 dny
dětí a
mládeže

25.000

Jablonec
nad
Pobočný
Nisou
spolek
okr

IV.
Jablonecká
hala
Mladých
60254572 hasičů a
III.
Jablonecká
hala
Dorostu

Organizo
vání
Doba
hasičskýc
trvání akce
h soutěží
3 dny
dětí a
mládeže

40.000

Jablonec
nad
Pobočný
Nisou
spolek
okr

Organizo
vání
Doba
Jablonecká
60254572
hasičskýc trvání akce
hala 2017
h soutěží l den
dospělých

40.000

Jeřmanic Pobočný
e
spolek

Pohár
64039200 starostky
obce FNC

Organizo
vání
Počet dní
hasičskýc 2, soutěžící
h soutěží 350
dospělých

7.500
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34

35

36

37

38

39

SH
ČMS
Sbor
dobrov
olných
hasičů
Jeřmani
ce
SH
ČMS
Sbor
dobrov
olných
hasičů
Jeřmani
ce
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Jilemni
ce
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Krásný
Les
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Krásný
Les
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Krásný
Les

Jeřmanic Pobočný
e
spolek

Organizo
vání
Jeřmanický hasičské
64039200
víceboj
soutěže
dětí a
mládeže

Hasičská
soutěž dětí
a mládeže l
den

10.000

Jeřmanic Pobočný
e
spolek

Organizo
vání
Jeřmanická
64039200
hasičskýc
Alej PKL
h soutěží
dospělých

Počet
družstev
30,
soutěžících
200

7.500

Pobočný
spolek

Výcvik
mladých
hasičů na
49294865 soustředění
v
Miletínský
ch Lázních

Realizace
výcviku
mladých
hasičů 15
dní

Pobočný
spolek

Organizo
vání
Krásnolesk
Krásnolesk hasičské
49111906
ý víceboj l
ý víceboj
soutěže
den
dětí a
mládeže

Jilemnice

Krásný
Les

Krásný
Les

Krásný
Les

Organizo
vání
výcviku
mladých
hasičů na
soustředě
ní

40.000

10.000

Pobočný
spolek

CESTA
POHÁDK
49111906
OVÝM
LESEM

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Cesta
pohádkový
m lesem l
den

10.000

Pobočný
spolek

Organizo
vání
Letní tábor
letního
49111906 mladých
tábora
hasičů
mladých
hasičů

Letní tábor
mladých
hasičů 8
dní

9.520
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40

41

42

43

44

45

46

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Křečov
ice
SH
ČMS Krajské
sdružen
í hasičů
Liberec
kého
kraje
SH
ČMS Krajské
sdružen
í hasičů
Liberec
kého
kraje
SH
ČMS Krajské
sdružen
í hasičů
Liberec
kého
kraje
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Liberec
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Liberec
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Liberec

Křečovic Pobočný
e
spolek

MEMORI
70147141 ÁL Jana
Šourka

Soutěž v
Soutěž v
požárním
požárním
sportu
útoku l den
dospělých

Liberec
kraj

Pobočný
spolek

Školení
rozhodčích
mládežnick
71171452 ých soutěží
a rozhodčí
požárního
sportu

Organizo
vání
hasičskýc Školení 3
h soutěží dny
dětí a
mládeže

16.674

Pobočný
spolek

Krajské
kolo v
71171452
požárním
sportu

Organizo
vání
Soutěž 1
hasičskýc
den
h soutěží
dospělých

38.500

Pobočný
spolek

Krajské
kolo
71171452 mladých
hasičů a
dorostu

Organizo
vání
hasičskýc Soutěž 3
h soutěží dny
dětí a
mládeže

40.000

Pobočný
spolek

O Pohár
starosty
64039145
OSH
Liberec

Organizo
vání
Soutěž l
hasičskýc
den
h soutěží
dospělých

13.000

Pobočný
spolek

Okresní
kolo
64039145 mladých
hasičů a
dorostu

Organizo
vání
hasičskýc Soutěž 3
h soutěží dny
dětí a
mládeže

25.000

Pobočný
spolek

Organizo
„O
vání
Soutěž 1
64039145 Předvánočn hasičskýc
den
ího kapra“ h soutěží
dospělých

15.000

Liberec
kraj

Liberec
kraj

Liberec
okr

Liberec
okr

Liberec
okr
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7.500

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

47

48

49

50

51

52

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Lužec
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Machní
n
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Machní
n
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Machní
n

Lužec

Machnín

Machnín

Machnín

SH
ČMS Sbor
dobrov Mimoň
olných
hasičů
Mimoň

SH
ČMS Sbor
dobrov Osečná
olných
hasičů
Osečná

Hasičská
soutěž
dospělých l
den

7.500

Pobočný
spolek

49111728

Pobočný
spolek

Organizo
vání
Machnínsk
hasičské
65100204 á šlápota
soutěže
2017
dětí a
mládeže

Hasičská
soutěž dětí
a mládeže l
den

10.000

Pobočný
spolek

Pravidelná
sportovní
činnost
kolektivu
65100204
mladých
hasičů
SDH
Machnín

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Celoroční
činnost
mladých
hasičů 10
měsíců

10.000

Pobočný
spolek

Vybavení
klubovny
kolektivu
65100204 mladých
hasičů
SDH
Machnín

Zkvalitně
ní
podmínek Vybavení
celoroční klubovny l
činnosti
ks
mladých
hasičů

10.000

Pobočný
spolek

Letní
soustředění
mladých
hasičů,
63778866
přípravky a
dorostu
Strážný
2017

Letní
soustředě Letní
ní
soustředění
mladých 11 dní
hasičů

25.000

Dětská
„Soutěž o
70868743
pohár
starosty“

Nákup
hadice
4ks,
Organizo
tiskárna
vání
1ks,
hasičskýc
zhotovení
h soutěží
základny
dětí a
na požární
mládeže
útok 1ks,
nákup
pohárů 6ks

10.000

Pobočný
spolek
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Lužecký
pohár

Organizo
vání
hasičské
soutěže
dospělých
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53

54

55

56

57

58

Celoroční
70868743 činnost
mládeže

Vzduchovk
a l ks,
Zkvalitně startovné
ní
na soutěž l
podmínek rok, ruční
celoroční džberová
činnosti
stříkačka
mladých lks,
hasičů
materiál na
výrobu
regálu l ks

Soutěž
49111736 mladých
hasičů

Organizo
vání
hasičskýc Soutěž l
h soutěží den
dětí a
mládeže

Ploukoni Pobočný
ce
spolek

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
62014048
činnosti
mladých
hasičů

Celoroční
podpora
práce a
činnosti s
mládeží

Celoroční
činnost
družstev
mládeže 8
měsíců

10.000

Ploukoni Pobočný
ce
spolek

Pořádání
hasičské
62014048 soutěže
dětí a
mládeže

Organizo
vání
hasičské
soutěže
dětí a
mládeže

Hasičská
soutěž dětí
a mládeže l
den

10.000

Ploukoni Pobočný
ce
spolek

Pořádání
hasičské
62014048
soutěže
dospělých

Uspořádá
ní
hasičskýc
h soutěží
dospělých

Hasičské
soutěže
dospělých
2 dny

7.500

Předlánc Pobočný
e
spolek

Organizo
11. ročník vání
49111752 soutěže PS hasičskýc
8
h soutěží
dospělých

Hasičská
soutěž
dospělých l
den

7.500

SH
ČMS Sbor
dobrov Osečná
olných
hasičů
Osečná
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Pertolti
ce
SHČMS
Sbor
dobrov
olných
hasičů
Plouko
nice
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Plouko
nice
SHČMS
Sbor
dobrov
olných
hasičů
Plouko
nice
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Předlán

Pertoltice

Pobočný
spolek

Pobočný
spolek
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10.000

5.040

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
ce

59

60

61

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Předlán
ce
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Příšovi
ce
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Příšovi
ce

Předlánc Pobočný
e
spolek

Příšovice

Příšovice

Pobočný
spolek

Pobočný
spolek

62

SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
Příšovice
olných
spolek
hasičů
Příšovi
ce

63

SH
ČMS Sbor
dobrov Radimov Pobočný
olných ice
spolek
hasičů
Radimo
vice

Pořízení
vybavení
pro
celoroční
49111752
činnost
mladých
hasičů v
Předláncích

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Hadice B
75 10 m s
koncovkam
i 2 ks

10.000

Organizace
Organizo
soutěže
Příšovický vání
64039056
Příšovický
pohár 2017 soutěží
pohár 2017
dospělých
- 1 den

7.500

Organizace
Soutěž „O
soutěže "O
pohár
Organizo pohár
starosty
vání
starosty
64039056
obce
soutěže
obce
Příšovice
dospělých Příšovice
2017“
2017" - 1
den
Zajištění
Organizo
letního
vání
soustředění
Letní
letních
pro
soustředění
táborů a
64039056 kolektiv
mladých
soustředě
mladých
hasičů 7
ní
hasičů
dní
mladých
SDH
hasičů
Příšovice
Zimní
soustředění
mladých
46746161
hasičů
Albrechtice
2017

- 74 -

Organizo
vání
soustředě
ní
mladých
hasičů

Zimní
soustředění
dětí a
mládeže 5
dní

7.500

7.068

8.050

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

64

65

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Radimo
vice
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Radimo
vice

Radimov Pobočný
ice
spolek

Organizo
vání
Pořádání
Sychrovský
46746161
hasičskýc soutěže l
pohár 2017
h soutěží den
dospělých

Radimov Pobočný
ice
spolek

Celoroční
činnost
mladých
46746161
hasičů
Radimovic
e

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Práce s
dětmi a
mládeží
180 hodin

66

SH
ČMS Sbor
dobrov Ropracht Pobočný
olných ice
spolek
hasičů
Roprac
htice

Dresy l0
Zkvalitně ks,
Zkvalitnění
ní
žebříková
podmínek
podmínek stěna celoroční
62013998
celoroční CTIF 1 ks,
činnosti
činnosti
zajištění
mladých
mladých činnosti
hasičů
hasičů
mladých
hasičů l rok

67

SH
ČMS Sbor
dobrov
Rovensk
olných
Pobočný
o pod
hasičů
spolek
Troskami
Rovens
ko pod
Troska
mi

Organizac
Dětský den e
62013602
s hasičem dětského
dne

68

SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
Rozstání
olných
spolek
hasičů
Rozstá
ní

69

SH
ČMSPobočný
Sbor
Semily 1
spolek
dobrov
olných

Realizace
dětského
dne - 8
hodin

Vzduchovk
a - l ks,
Zkvalitně
potraviny a
Celoroční ní
nápoje činnost
podmínek
spotřeba za
43222161 mladých
celoroční
rok,
hasičů
činnosti
sportovní
Rozstání
mladých
dres - l4 ks,
hasičů
savice - 1
ks
Organizo
Pohár OSH
Hasičská
vání
Semily ,,O
soutěž
62013777
hasičskýc
dráčka
mládeže a
h soutěží
Soptíka“
dětí l den
dětí a
- 75 -

7.500

10.000

10.000

9.940

10.000

10.000

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017

70

71

72

73

74

75

hasičů
Semily
1

mládeže

SH
ČMSSbor
dobrov
olných
hasičů
Semily
1
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Semily
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Semily
SH
ČMS Okresní
sdružen
í hasičů
Semily
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Tanval
d
Šumbur
k
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Tanval
d
Šumbur

Organizo
vání
letních
táborů a Hasičský
soustředě tábor 9 dní
ní
mladých
hasičů
Organizová
Organizo
ní
vání
hasičských
hasičskýc
soutěží
h soutěží
dospělých
dospělých
1 den
Organizo
vání
Hasičská
hasičské soutěž dětí
soutěže
a mládeže
dětí a
3 dny
mládeže
Organizo
vání
Hasičská
hasičské soutěž dětí
soutěže
a mládeže
dětí a
7 dní
mládeže

Pobočný
spolek

Hasičský
62013777 tábor SDH
Semily 1

Pobočný
spolek

Okresní
kolo
62012746 soutěže v
požárním
sportu

Semily
okr

Pobočný
spolek

Okresní
kolo hry
Plamen,
62012746
soutěže
dorostu a
ZHV

Semily
okr

Pobočný
spolek

Pohár
62012746 dráčka
Soptíka

Semily 1

Semily
okr

35.000

25.000

25.000

25.000

Tanvald Pobočný
Šumburk spolek

Realizace
soustředění
Organizo
mladých
vání
Soustředění
hasičů 8
soustředě
64668282 mladých
dní, počet
ní
hasičů
dětí, které
mladých
se
hasičů
soustředění
zúčastní 18

10.080

Tanvald Pobočný
Šumburk spolek

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
64668282
činnosti
mladých
hasičů

10.000

- 76 -

Organizo
vání
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Výměna
soutěžního
čerpadla
pro PS 12
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k

76

77

78

79

80

Okrsková
soutěž
okrsku Bílá
a slavnost
120. výročí
49112066 SDH
Trávníček
se
svěcením
obnovenéh
o zvonu

Okrsková
soutěž
okrsku Bílá
l, oslava
Organizo l20. Výročí
vání
SDH
hasičské Trávníček
soutěže
l, set stolu
dospělých a dvou
lavic 3 ks,
stan 3x6m l
ks, stan
3x3m l ks

7.500

Pobočný
spolek

Noční
soutěž v
43257577
požárním
útoku

Organizo
vání
hasičské
soutěže
dospělých

Hasičská
soutěž
dospělých
2 dny

7.500

Pobočný
spolek

Soutěž
mladých
43257577 hasičů
Hamrovská
štafeta

Organizo
vání
hasičské
soutěže
dětí a
mládeže

Hasičská
soutěž dětí
a mládeže
1 den

10.000

Pobočný
spolek

Organizo
vání
Letní tábor
letních
mladých
táborů a
43257577 hasičů
soustředě
Borečov
ní
2017
mladých
hasičů

Realizace
letního
tábora 13
dní

40.000

Pobočný
spolek

Organizo
vání
Letní tábor
46744495
letních
hasičů
táborů a
soustředě

Realizace
letního
tábora
hasičů 15
dní

40.000

SH
ČMS Sbor
dobrov Trávníče Pobočný
olných k
spolek
hasičů
Trávníč
ek

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Velké
Hamry
I
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Velké
Hamry
I
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Velké
Hamry
I
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných

Velké
Hamry I

Velké
Hamry I

Velké
Hamry I

Vesec
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hasičů
Vesec

81

82

83

84

85

SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Višňov
á
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Višňov
á
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Vratisla
vice
nad
Nisou
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Vratisla
vice
nad
Nisou
SH
ČMS Sbor
dobrov
olných
hasičů
Vratisla
vice
nad

ní
mladých
hasičů

Višňová

Pobočný
spolek

Soutěž O
zlatou
povodňovo
49111868 u lopatu memoriál
Františka
Melky

Pořádání
Hasičská
hasičské
soutěž 8
soutěže
hodin
dospělých

7.500

Celoroční
činnost
49111868
mladých
hasičů

Zlepšit
podmínky
pro
celoroční
činnost
mladých
hasičů

Činnost
mladých
hasičů 25
osob,
štafetové
hadice
(sada) 2ks

10.000

Vratislav
Pobočný
ice nad
spolek
Nisou

Letní
64039242 pobytový
tábor

Organizo
vání
letních
Letní
táborů a
pobytový
soustředě
tábor 8 dní
ní
mladých
hasičů

40.000

Vratislav
Pobočný
ice nad
spolek
Nisou

Organizo
vání
letních
Letní
Letní
táborů a
64039242 soustředění
soustředění
soustředě
MH
MH 3 dny
ní
mladých
hasičů

8.100

Vratislav
Pobočný
ice nad
spolek
Nisou

Zkvalitně
ní
podmínek Pořízení
celoroční nástřikovéh
činnosti
o terče l ks
mladých
hasičů

10.000

Višňová

Pobočný
spolek

Celoroční
64039242 činnost
MH
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Nisou

86

87

88

3.

P.
č.

SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
Všelibice
olných
spolek
hasičů
Všelibi
ce
SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
Všelibice
olných
spolek
hasičů
Všelibi
ce
SH
ČMS Sbor
dobrov
Pobočný
Všelibice
olných
spolek
hasičů
Všelibi
ce

Zkvalitně
ní
podmínek
celoroční
činnosti
mladých
hasičů

Celoroční
činnost
družstev
mládeže l2
měsíců

10.000

Organizo
vání
Všelibický hasičskýc Soutěž – 1
49112171
pohár 2017 h soutěží soutěž
dospělých
.

7.500

Celoroční
činnost
49112171
mladých
hasičů

Organizo
vání
letních
Soustředění
táborů a Soustředění
49112171 mladých
soustředě 5 dní
hasičů
ní
mladých
hasičů
Kontrolní součet:

5.000

1.212. 286

s neposkytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje z důvodu nedostatku finančních prostředků alokovaných
ve vyhlášeném programu na projekty níže uvedeným žadatelům o dotaci, kteří tvoří
tzv. „Zásobník projektů“ ve smyslu Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
Žadatel - sídlo

SH ČMS Sbor
dobrovoln Benešov
1
ých hasičů u Semil
Benešov u
Semil

Právní
forma

IČO

Název
projektu

„Pohár
starosty
obce
Pobočný
62014471 Benešov
spolek
u Semil“ Jizerská
liga

- 79 -

Účel
projektu
Realizace
soutěže v
požárním
sportu
dospělých požární
útok v
kategorii
muži a

Parametr
Výše
dotace
hodnota,
(Kč)
jednotka
Realizace
soutěže v
požárním
útoku
mužů a
žen l den

7.500

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
ženy

Zkvalitnění
podmínek
celoroční
SH ČMS činnosti
Sbor
mladých
dobrovoln Lázně
Pobočný
Dětský
Dětský
2
49111931
hasičů ých hasičů Libverda spolek
den
den l den
Realizace
Lázně
Dětského
Libverda
dne s
hasičskou
tématikou
Zkvalitnění
SH ČMSSportovní podmínek
Sbor
Pobočný
dresy pro celoroční
Sportovní
3 dobrovoln Semily 1
62013777
spolek
SDH
činnosti
dres 16 ks
ých hasičů
Semily 1 mladých
Semily 1
hasičů
Kontrolní součet:

7.500

10.000

25.000

4. s neposkytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje z důvodu formálních chyb nebo nesplnění podmínek stanovených
pro program č. 1.2 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt
P.
č.
1

2

3
4
5
6

Žadatel
- sídlo
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Bukovina u Čisté
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Cetenov - Hrubý
Lesnov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Horní Hanychov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Horní Hanychov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Jezvé
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Karlinky

Právní
forma
Bukovina u
Čisté

Pobočný
spolek

IČO

Název projektu

62014242 Soptíci v akci

Cetenov Pobočný
Hrubý Lesnov spolek

64039137 Soutěž PKL Cetenov

Horní
Hanychov

Pobočný
spolek

Hasičská soutěž mladých
46749969 hasičů v branných
disciplínách

Horní
Hanychov

Pobočný
spolek

46749969

celoroční vzdělávací
činnost mladých hasičů

Jezvé

Pobočný
spolek

75098342

Hasičská soutěž
dospělých

Karlinky

Pobočný
spolek

Letní výcvikové
64039366 soustředění Mladých
hasičů
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Karlinky
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Karlinky
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Kunratice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Martinice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Nedaříž
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Nová Ves
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Nová Ves
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Roprachtice
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Smržovka
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Smržovka
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Stráž nad Nisou

SH ČMS - Sbor
18 dobrovolných hasičů
Stráž nad Nisou
19
20
21
22

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Stráž nad Nisou
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Škodějov
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Vysoké nad Jizerou
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Zdislava

Karlinky

Pobočný
spolek

64039366 Karlinský H-faktor

Karlinky

Pobočný
spolek

64039366

Požární hra Plamen obvodové kolo

Kunratice

Pobočný
spolek

49111698

Soutěž v požárním sportu
„O pohár obce Kunratice“

Martinice

Pobočný
spolek

15045382 Hasičské soustředění dětí
SDH Martinice

Nedaříž

Pobočný
spolek

49296132

Nová Ves

Pobočný
spolek

65635663 Soutěž o povodňový kruh

Nová Ves

Pobočný
spolek

65635663 TFA Nová Ves

Roprachtice

Pobočný
spolek

62013998

Smržovka

Pobočný
spolek

64668231

Smržovka

Pobočný
spolek

64668231

Stráž nad
Nisou

Pobočný
spolek

64039251

Stráž nad
Nisou

Pobočný
spolek

64039251

Stráž nad
Nisou

Pobočný
spolek

64039251

Škodějov

Pobočný
spolek

62013068 Škodějovský pohár

Vysoké nad
Jizerou

Pobočný
spolek

62012941

Soustředění mladých
hasičů

Zdislava

Pobočný
spolek

65100239

Celoroční činnost
mladých hasičů Zdislava

- 81 -

Podkrkonošský pohár
mládeže

Organizování letních
táborů a soustředění
mladých hasičů
Hasičská soutěž
dospělých - Memoriál
Bedřicha Kuhna
Rozlučka s prázdninami
aneb soutěž mladých
hasičů
Strážský pohár SDH Stráž
nad Nisou 19. ročník
pro mladé hasiče
Hasičské šedesátkování
SDH Stráž nad Nisou II.
ročník pro mladé hasiče
pod záštitou hejtmana LK
Letní soustředění mladých
hasičů SDH Stráž nad
Nisou Vltava

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
SH ČMS - Sbor
23 dobrovolných hasičů
Zdislava

Zdislava

Pobočný
spolek

65100239

Soutěž pro mladé hasiče
v TFA

5.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
na projekty organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, práce s dětmi
a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže, včetně celoroční činnosti mladých
hasičů a organizování soutěží dospělých
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a schválení
a)

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/17 – poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Libereckého kraje, kterým se poskytují účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017
b) vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.2 Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu za podmínky schválení poskytnutí dotací v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 9

pro

8

proti

0

Termín: 31. 07. 2017
zdržel se
0
byl přijat

11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje
na činnost JPO II
M. Půta uvedl předložený materiál, bez připomínek nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 756/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost
JPO II
Rada kraje po projednání
souhlasí
1.
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 139/17, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, ve výši 800.000
Kč, a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu
č. 1.3 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a současně k zavedení,
navýšení specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu č. 1.3
Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
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2.

s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
v úhrnném objemu 800.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění, níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt ve výši

P. č.

1

2

Žadatel
= sídlo

Město
Dubá

Město
Harracho
v

Právní
forma

Obec

Obec

IČ

00260479

00275697

Název
projektu

Pracovní
místa s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II

Pracovní
místa s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie II

Kontrolní součet
3.

Účel
projektu
Vytváření
pracovních
míst s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II a
jejich
finanční
zajištění
Vytváření
pracovních
míst s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II a
jejich
finanční
zajištění

Parametr
- hodnota,
jednotka

Výše
dotace
(Kč)

Pracovní
místo s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II - 2
ks

400.000

pracovní
místo s
pracovní
náplní
obsahující
službu v
jednotce
SDH
kategorie
JPO II - 2
ks

400.000

800.000

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II na vytváření pracovních
míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich
finanční zajištění

a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a schválení
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 139/17 – poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje
na činnost JPO II, kterým se poskytují účelové dotace z Dotačního fondu
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Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
b) vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.3 Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu
za podmínky schválení poskytnutí dotací v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 10

pro

8

proti

0

Termín: 31. 07. 2017
zdržel se
0
byl přijat

12. Rozpočtové opatření č. 140/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly
920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 757/17/RK
Rozpočtové opatření č. 140/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly
920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 140/17, kterým se upravují výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové
výdaje, odbor kancelář ředitele, a to tak, že se snižuje specifický ukazatel „Stroje, přístroje
a zařízení“ o částku 165.000 Kč a současně se navyšuje, zavádí specifický ukazatel „Nákup
dlouhodobého hmotného majetku“ o částku 165.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 140/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 11 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Mgr. Jarošová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 758/17/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
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z důvodu potřeby zajistit výkon činností souvisejících se zadáváním veřejných zakázek ke dni
10. 5. 2017 počet systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců Libereckého kraje
zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje na 423, což představuje nárůst o 2 pracovní
pozice na odboru investic a správy nemovitého majetku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 09. 05. 2017
hlasování č. 12 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“
Ing. Volfová stručně seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 759/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, zaměstnanec rozvoje lidských zdrojů,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
2. hodnotící komisi ve složení
Martin Půta, hejtman,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, zaměstnanec rozvoje lidských zdrojů,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Mgr. Petr Staněk, vedoucí majetkoprávního oddělení,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník František Pešek, člen klubu KSČM,
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PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Jiří Římánek, člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh kupní smlouvy (nákup automobilů) č. OLP/936/2017,
3. závazný návrh kupní smlouvy (odkup automobilů) č. OLP/937/2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 06. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč.
hlasování č. 13

pro

8

proti

0

Termín: 31. 07. 2017
zdržel se
0
byl přijat

15. (88) Rozpočtové opatření č. 141/17, úprava kapitol 911 15 – Krajský úřad, odbor
kancelář ředitele a 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 760/17/RK
Rozpočtové opatření č. 141/17, úprava kapitol 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář
ředitele a 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 141/17, kterým se upravují dílčí ukazatele
1. v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, v celkové výši 500.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, kdy se
a) snižuje dílčí ukazatel „Provoz KÚLK - běžné provozní výdaje“ o částku 500.000 Kč,

2.

b) navyšuje dílčí ukazatel „Provoz KÚLK - osobní výdaje zaměstnanců kraje“ o částku
500.000 Kč,
v kapitole 914 15 – Působnosti, odbor kancelář ředitele, v celkové výši 2.300.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, kdy se
a) snižuje dílčí ukazatel „Objekty VÚTS“ o částku 2.300.000 Kč,
b) navyšuje, zavádí dílčí ukazatel „Projekty KÚLK - rezerva na případnou úhradu
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sankcí“ o částku 2.300.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 141/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 14 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (15) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního
řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného
z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se eventuálního předfinancování v neziskovém sektoru.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 761/17/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu
Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s termínem a podmínkami Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje,
2) s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu sociálních služeb na rok 2018
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018,
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (16) Aktualizace postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových
záměrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období
2018 - 2020
Mgr. Svoboda uvedl materiál a upozornil na velmi přísné parametry sociálních služeb
zařazených v Základní síti Libereckého kraje.
P. Tulpa se dotázal na to, proč počet neziskových organizací v sociální oblasti stále narůstá.
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Proběhla krátká diskuze týkající se neziskového sektoru a jeho fungování v sociální oblasti.
Bez další diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 762/17/RK
Aktualizace postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových záměrů
pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových záměrů pro zařazení
do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018 - 2020
a ukládá
1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
materiál o aktualizaci postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových
záměrů pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období
2018 – 2020 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit
aktualizaci postupu a systému hodnocení sociálních služeb a rozvojových záměrů
pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro období 2018 –
2020 na webových stránkách Libereckého kraje.
hlasování č. 16

pro

8

proti

0

Termín: 16. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

18. (17) Rozpočtové opatření č. 134/2017 – úprava rozpočtu v rámci dílčího ukazatele
Sociální služby v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, zavedení rozpisového
ukazatele „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 763/17/RK
Rozpočtové opatření č. 134/2017 – úprava rozpočtu v rámci dílčího ukazatele Sociální
služby v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, zavedení rozpisového
ukazatele „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 134/17, kterým dochází k úpravě v rámci dílčího ukazatele Sociální
služby v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a kterým se
1. snižuje rozpisový ukazatel Veletrh sociálních služeb o částku 200.000 Kč a rozpisový
ukazatel Katalog poskytovatelů sociálních služeb o částku 150.000 Kč,
2. a současně se navyšuje rozpisový ukazatel Volnočasové aktivity seniorů Libereckého
kraje ve výši 350.000 Kč v souvislosti s podporou financování různých volnočasových
aktivit seniorů Libereckého kraje
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 134/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 17 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (18) Zmocnění náměstka hejtmana Mgr. Pavla Svobody, řízení resortu sociálních
věcí k úkonům souvisejících s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 764/17/RK
Zmocnění náměstka hejtmana Mgr. Pavla Svobody, řízení resortu sociálních věcí
k úkonům souvisejících s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Mgr. Pavla Svobody, zvoleného do funkce náměstka hejtmana Libereckého
kraje, řízení resortu sociálních věcí, unesením č. 16/V/16/ZK ze dne 22. 11. 2016,
k podepisování výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit plnou
moc č. PM/47/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 17. 05. 2017
hlasování č. 18
pro 8
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
20. (19) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje spolku „Liberecké fórum“, na projekt „6. ročník hudebního festivalu
národnostních menšin“
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 765/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
spolku „Liberecké fórum“, na projekt „6. ročník hudebního festivalu národnostních
menšin“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku „Liberecké fórum“, se sídlem Heliova 555/7,
Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 22843361, na projekt s názvem „6. ročník
hudebního festivalu národnostních menšin“, ve výši 70.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1179/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem „Liberecké fórum“,
se sídlem Heliova 555/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 22843361
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit smlouvu
č. OLP/1179/2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
spolku „Liberecké fórum“, se sídlem Heliova 555/7, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
IČ: 22843361, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 19 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (20) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje organizaci Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.,
na projekt „Euroklíč v Libereckém kraji 2017“
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
Následně proběhla krátká diskuze ohledně euroklíče, množství doposud vydaných euroklíčů,
zda existuje elektronická evidence, a zda jsou tyto klíče reálně využívány.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 766/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
organizaci Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.,
na projekt „Euroklíč v Libereckém kraji 2017“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Národní rada osob se zdravotním postižením
České republiky, z. s., se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7 - Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČ 70856478, na projekt „Euroklíč v Libereckém kraji 2017“ ve výši 80.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1343/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem a spolkem Národní rada osob
se zdravotním postižením České republiky, z.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 70856478
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit smlouvu
č. OLP/1343/2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., se sídlem
Partyzánská 1/7, Praha 7 - Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 70856478, hejtmanovi Libereckého
kraje k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 20 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (21) Vyřazení nepotřebného majetku – přístřešek na uhlí v zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 767/17/RK
Vyřazení nepotřebného majetku – přístřešek na uhlí v zařízení Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace
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Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku – přístřešek na uhlí, svěřeného zařízení Domov
Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí,
IČO 48282936
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 01. 06. 2017
hlasování č. 21 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (22) Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Dodatky k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 768/17/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní
síti – Dodatky k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) vzorový Dodatek k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,
2) změnu výše Vyrovnávací platby, uvedené v příloze Dodatku k Pověření k poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu, u níže uvedených subjektů a čísel registrací
sociálních služeb na základě podaných žádostí jednotlivých poskytovatelů

Poskytovatel

IČ

Sídlo

právní
forma

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

Krejčího
65100 1172/3, Liberec
654 VI-Rochlice,
460 06 Liberec

příspěvk
ová
organiza
ce

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

Krejčího
65100 1172/3, Liberec
655 VI-Rochlice,
460 06 Liberec

příspěvk
ová
organiza
ce

Centrum zdravotní a sociální
péče Liberec, příspěvková
organizace

Krejčího
65100 1172/3, Liberec
656 VI-Rochlice,
460 06 Liberec

příspěvk
ová
organiza
ce

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Roztocká 994,
68247
514 01
877
Jilemnice

příspěvk
ová
organiza
ce

zřizo
vatel

Statut
ární
město
Liber
ec
Statut
ární
město
Liber
ec
Statut
ární
město
Liber
ec
Město
Jilem
nice
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Registr
ační
číslo
služby

Druh
sociální
služby

vypočten
é
náklady

výnosy
služeb

Vyrovnáva
cí platba

§ 49
248045
domovy pro
1
seniory

2 356
000

1 122
000

1 234 000

§ 40
672201
pečovatelsk
8
á služba

32 874
000

7 075
000

25 799 000

§ 44
766555
odlehčovací
4
služby

2 971
000

1 558
000

1 413 000

379018 § 46 denní
2 stacionáře

4 789
000

1 690
000

3 099 000
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příspěvk
ová
organiza
ce
Jablonec nad
církevní
Nisou, Pod
organiza
Baštou 1375/10 ce
příspěvk
Na Olešce 433,
ová
Podmoklice,
organiza
513 01 Semily
ce
Liberec XIcírkevní
Růžodol I,
organiza
Uhlířská 424/7 ce
nám. T. G.
Masaryka 37,
Frýdlant, 464
obec
01 Frýdlant v
Čechách
náměstí Míru
22, 471 25
obec
Jablonné v
Podještědí

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

Roztocká 994,
68247
514 01
877
Jilemnice

Diakonie ČCE - středisko v
Jablonci nad Nisou

73633
992

Dětské centrum Semily,
příspěvková organizace

00856
134

Oblastní charita Liberec

26520
699

Město Frýdlant

00262
781

Město Jablonné v Podještědí

00260
576

Město Lomnice nad Popelkou

Husovo
00275 náměstí 6, 512
905 51 Lomnice
nad Popelkou

Město Raspenava

Město Železný Brod

Příšovice 60,
00263
463 46
125
Příšovice

Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

Pražská 273,
48282
Mimoň I, 471
901
24 Mimoň

Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

Pražská 273,
48282
Mimoň I, 471
901
24 Mimoň

Sociální služby města Nový
Bor, příspěvková organizace

B. Egermanna
75143
950, 473 01
861
Nový Bor

Sociální služby města Nový
Bor, příspěvková organizace

B. Egermanna
75143
950, 473 01
861
Nový Bor

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

Zdravotně sociální služby
Turnov

434949 § 39 osobní
7 asistence

1 256
000

214 000

1 042 000

§ 40
574111
pečovatelsk
1
á služba

2 486
000

700 000

1 786 000

429745 § 46 denní
5 stacionáře

4 228
000

528 000

3 700 000

§ 49
694094
domovy pro
0
seniory

6 724
000

4 224
000

2 500 000

§ 40
208834
pečovatelsk
9
á služba

2 046
000

240 000

1 806 000

§ 40
283854
pečovatelsk
4
á služba

1 635
000

290 000

1 345 000

§ 40
846098
pečovatelsk
5
á služba

2 959
000

620 000

2 339 000

§ 40
258714
pečovatelsk
7
á služba

406 000

51 000

355 000

§ 40
292872
pečovatelsk
4
á služba

3 930
000

800 000

3 130 000

§ 40
792370
pečovatelsk
2
á služba

600 000

20 000

580 000

Město
Mimo
ň

§ 49
362529
domovy pro
5
seniory

22 658
000

13 754
000

8 904 000

Město
Mimo
ň

§ 40
683686
pečovatelsk
7
á služba

3 233
000

1 117
000

2 116 000

Město
Nový
Bor

128017 § 46 denní
9 stacionáře

1 175
000

91 000

1 084 000

Město
Nový
Bor

§ 40
790148
pečovatelsk
5
á služba

6 555
000

1 000
000

5 555 000

Město
Semil
y

§ 50
230861 domovy se
6 zvláštním
režimem

21 076
000

13 290
000

7 786 000

Město
Semil
y

§ 40
394976
pečovatelsk
8
á služba

2 381
000

630 000

1 751 000

§ 40
577319
pečovatelsk
2
á služba

3 200
000

770 000

2 430 000

§ 44
336805
odlehčovací
1
služby

2 095
000

940 000

1 155 000

Město
Semil
y

obec

Fučíkova 421,
00263 Raspenava, 464
obec
141 01 Frýdlant v
Čechách
náměstí 3.
00262 května 1, 468
obec
633 22 Železný
Brod

Obec Příšovice

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Město
Jilem
nice

Bavlnářská
00854 523,
930 Podmoklice,
513 01 Semily
Bavlnářská
00854 523,
930 Podmoklice,
513 01 Semily
Horní
Rokytnice 590,
03781
512 44
224
Rokytnice nad
Jizerou 1
28. října 812,
00854
Turnov, 511 01
883
Turnov 1

obec
příspěvk
ová
organiza
ce
příspěvk
ová
organiza
ce
příspěvk
ová
organiza
ce
příspěvk
ová
organiza
ce
příspěvk
ová
organiza
ce
příspěvk
ová
organiza
ce
s.r.o.
příspěvk
ová
organiza
ce

Město
Turno
v
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Zdravotně sociální služby
Turnov

příspěvk
ová
organiza
ce

28. října 812,
00854
Turnov, 511 01
883
Turnov 1

Město
Turno
v

§ 45 centra
931308
denních
8
služeb

877 000

300 000

577 000

3) změnu výše Vyrovnávací platby, uvedené v příloze k Dodatku k Pověření
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu u níže uvedených
subjektů na základě aktualizace Základní sítě Libereckého kraje 2017 v roce
2016
Poskytovatel

IČ

Centrum LIRA, z.ú.

2873119
1

DH Liberec, o.p.s.

2729852
3

ELVA HELP o.s.

2658610
0

FOKUS Turnov, z.s.

4929510
1

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

2870021
0

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

2870021
0

MAJÁK o.p.s.

2540527
6

MAJÁK o.p.s.

2540527
6

Sídlo
Matoušov
a 406/20,
Liberec
III-Jeřáb,
460 07
Liberec 7
Vlčí vrch
323,
Liberec
XV-Starý
Harcov,
460 15
Liberec
15
Palachova
504/7,
Liberec IStaré
Město,
460 01
Liberec 1
Skálova
415,
Turnov,
511 01
Turnov 1
Pod
Perštýnem
1 a 3, ,
Liberec
IV.Perštýn,
460 01
Liberec
Pod
Perštýnem
1 a 3, ,
Liberec
IV.Perštýn,
460 01
Liberec
Konopná
776/8,
Liberec
XIVRuprechti
ce, 460 14
Liberec
14
Konopná
776/8,
Liberec
XIVRuprechti
ce, 460 14
Liberec
14

právní
forma

zřizovat
el

Registračn
í číslo
služby

Druh
sociální
služby

vypočte
výnosy Vyrovnáv
né
služeb ací platba
náklady

z.ú.

§ 65
sociálně
aktivizační
4823957
služby pro
rodiny s
dětmi

4 275
000

0

4 275 000

o.p.s.

§ 67
sociálně
2718583
terapeutické
dílny

1 145
000

0

1 145 000

o. s.

§ 70
7890129 sociální
rehabilitace

664 000

0

664 000

z.s.

§ 43
podpora
7471836
samostatné
ho bydlení

1 400
000

100
000

1 300 000

o.p.s.

§ 44
4343228 odlehčovací
služby

5 010
180

350
000

4 660 180

o.p.s.

§ 44
4343228 odlehčovací
služby

5 284
460

1 100
000

4 184 460

o.p.s.

§ 62
nízkopraho
6714275 vá zařízení
pro děti a
mládež

1 350
000

0

1 350 000

o.p.s.

§ 62
nízkopraho
6899978 vá zařízení
pro děti a
mládež

1 350
000

0

1 350 000
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MAREVA z.s.

1679198

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

2540508
0

Most k naději, z.s.

6312513
7

Most k naději, z.s.

6312513
7

Nemocnice následné péče s
poliklinikou Lomnice nad
Popelkou, příspěvková
organizace

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

Na
Pískovně
657/24,
Liberec
XIVRuprechti
ce, 460 14
Liberec
14
Generála
Svobody
83/47,
Liberec
XIII-Nové
Pavlovice,
460 01
Liberec 1
Petra
Jilemnick
ého
1929/9,
Most, 434
01 Most 1
Petra
Jilemnick
ého
1929/9,
Most, 434
01 Most 1

Komenské
ho 440,
512 51
854875
Lomnice
nad
Popelkou
Bavlnářsk
á 523,
854930 Podmokli
ce, 513 01
Semily
Bavlnářsk
á 523,
854930 Podmokli
ce, 513 01
Semily

z.s.

§ 40
7734736 pečovatelsk
á služba

1 376
000

412
000

964 000

o.p.s.

4873800

§ 39 osobní
asistence

5 700
000

1 710
000

3 990 000

z.s.

1220799

§ 58 domy
na půl cesty

2 209
000

324
000

1 885 000

z.s.

§ 59
1229581 Kontaktní
centra

2 700
000

0

2 700 000

Město
příspěvko
Lomnice
vá
nad
organizac
Popelko
e
u

§ 52
sociální
služby
poskytovan
é ve
3682159
zdravotnick
ých
zařízeních
ústavní
péče

1 305
000

522
000

783 000

příspěvko
vá
Město
organizac Semily
e

§ 49
3732526 domovy pro
seniory

20 042
000

13 981
000

6 061 000

příspěvko
vá
Město
organizac Semily
e

3877954

880 000

101
000

779 000

§ 46 denní
stacionáře

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, podepsat Dodatky
k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu s výše uvedenými
pověřovanými subjekty.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (23) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 769/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

s přijetím finančního daru ve výši 28.970 Kč od firmy Magna Exteriors (Bohemia)
s. r. o., se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO 26195348, ve prospěch
zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01
Liberec 1, IČO 70932522,
s přijetím finančního daru ve výši 37.520 Kč od firmy Magna Exteriors (Bohemia)
s. r. o., se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO 26195348, ve prospěch
zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01
Liberec 1, IČO 70932522,

3.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od společnosti UniCredit Leasing CZ, a. s.,
se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO 15886492, ve prospěch zařízení
Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1,
IČO 70932522,
4. s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Nadační fond LASVIT, se sídlem
Komunardů 894/32, 170 00 Praha 7, IČO 24202118, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52 Sloup
v Čechách , IČO 48282928
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 01. 06. 2017
hlasování č. 23 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (24) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/17 – navýšení příjmů a výdajů
rozpočtu kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů
právnických osob za kraj
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Klíma stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 770/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/17 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických
osob za kraj
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o předložení přiznání k dani z příjmů právnických osob za Liberecký kraj
za zdaňovací období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 s celkovou daňovou povinností
8.936.460 Kč,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 135/17, kterým se navyšují příjmy kraje
o částku 8.936.460 Kč daňových příjmů právnických osob za kraj a současně se navyšují
výdaje kraje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor, platby daní a finanční
operace o částku 8.936.460 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 135/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (25) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2017
Ing. Volfová shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 771/17/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až duben roku 2017
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 25
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (26) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu
F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
PhDr. Mgr. Brož uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 772/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu
F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu divadlu Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec I - Staré Město, Zhořelecká 344/5,
IČ 00083143 ve výši 1.200.000 Kč na projekt “Podpora českých divadel na r. 2017“,
2. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec IV - Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178
ve výši 500.000 Kč na projekt „Podpora divadelní činnosti“,
3. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1562/2017, mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkovou organizací, se sídlem Liberec I - Staré Město, Zhořelecká 344/5,
IČ 00083143,
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4.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1563/2017, mezi Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou
organizací, se sídlem Liberec IV - Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 26 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (27) Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi rezortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PhDr. Mgr. Brož stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 773/17/RK
Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od dárce Nadace Preciosa, se sídlem Opletalova
3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60254092 Severočeským muzeem v Liberci,
příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I - Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO 00083232, na restaurování sbírkového předmětu skleněné mozaiky Hejnické
madony
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 27 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
M. Půta požádal Mgr. Ottu, aby prověřil posun termínu plnění (30. 4. 2017) usnesení
č. 552/16/ZK, který je součástí bodu č. 4 návrhu programu.
Mgr. Otta přislíbil, že prošetří stav plnění usnesení a na konci jednání rady kraje podá
informaci.
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29. (28) Rozpočtové opatření č. 131/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“
Mgr. Otta požádal o úpravu materiálu po projednání, z důvodu, že žadatel p. Daníček požádal
o změnu ve výběru kotle.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 774/17/RK
Rozpočtové opatření č. 131/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1)
rozpočtové opatření č. 131/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
projekt „Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 1.048.437,06 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly a to
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 1.048.437,06 Kč na základě předložených
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) navýšení nerozepsaných rezerv o částku 5.937,06 Kč v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU „Kotlíkové dotace“,
c)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce „Kotlíkových dotací“ v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 1.042.500,00 Kč takto

č.a.

jméno příjemce

původní výše
dotace (v Kč)
schválená
radou kraje

2673980000

'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''

0,00

120.000

2674000000

''''''' '''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''

0,00

112.500

2673880000

''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''

0,00

112.500

2674010000

''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''

0,00

120.000

2674030000

'''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''

0,00

112.500

2674040000

'''''''' ''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''

0,00

120.000

2674060000

'''''''''''''''' '''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''

0,00

120.000
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2674070000

'''''''''''''''''' ''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''

0,00

112.500

2674080000

'''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''

0,00

112.500

2) změnu usnesení č. 628/17/RK ze dne 4. 4. 2017 v části realizace projektů u níže
uvedeného příjemce takto
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1390
'''''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná
soustava
Výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla nebo trojskla.
118.000 Kč
80%
29.8.2016 - 28.8.2017
''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''''
1

3) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/97/2017, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi ''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna otopného zařízení, přičemž výše dotace zůstává
nezměněna,
4) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele

1518
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým
přikládáním – kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
7.4.2017 - 6.4.2018
''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
3
1520
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně uhlí
Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch
fasády – eliminace tepelných mostů.
105.000 Kč
70%
10.4.2017 - 9.4.2018
'''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''
''''''
''''''''''
''''''''''''''''''''
1
1517
''''''''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
83.360 Kč
80%
18.4.2017 - 17.4.2018
'''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''
'''''''''''''
'''''''''''''''
''''''''''''''''
1

rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do úhrnné výše 1.042.500 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše a o uzavření
smlouvy se žadateli podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1398
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým
přikládáním – kombinovaný uhlí/biomasa
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
7.9.2016 - 6.9.2017
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
'''''
'''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
3
1400
'''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
112.500 Kč
75%
12.9.2016 - 11.9.2017
'''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''
''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1388
''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
13.9.2016 - 12.9.2017

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

1401
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
13.9.2016 - 12.9.2017

'''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''
1

'''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''
'''''''''''''''''
''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1403
'''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
112.500 Kč
75%
22.9.2016 - 21.9.2017

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1404
''''''' '''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; akumulační
nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
23.9.2016 - 22.9.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2

''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
''''''
''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''
1
1406
''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
29.9.2016 - 28.9.2017
'''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''' ''' ''''''''''''''
'''''
'''''''''
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Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''' ''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1407
'''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří).
112.500 Kč
75%
30.9.2016 - 29.9.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2
1408
'''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
112.500 Kč
75%
30.9.2016 - 29.9.2017
'''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''''''''
2

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů níže
uvedenému žadateli, z důvodu nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení
vyhlášeného Programu
Žadatel
Reg.
číslo
1505

Jméno
''''''' '''''''''''''''

Důvod vyřazení

Datum narození
'''''''' ''''''' '''''''''''''

nebylo dodáno doplnění projektové žádosti

a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové,
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člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji mezi výše uvedenými příjemci a Libereckým krajem, dle vzoru smluv
schváleného usnesením č. 738/16/RK ze dne 19. 4. 2016, k podpisu,
Termín: 31. 07. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
k podpisu Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Termín: 31. 07. 2017
3) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 131/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
hlasování č. 28

pro

8

proti

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

30. (29) Rozpočtové opatření č. 130/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji – 2. výzva“
Mgr. Otta podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 775/17/RK
Rozpočtové opatření č. 130/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji – 2. výzva“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 130/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „OPŽP
- Kotlíkové dotace - 2. výzva“ v úhrnné výši 13.935.000 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly a to
a)

snížením nerozepsaných rezerv o částku 13.935.000 Kč v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, „OPŽP - Kotlíkové dotace - 2. výzva“,
b) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce kotlíkových dotací v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 13.935.000 Kč,
2) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou

2129
''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří.
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou

120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''
1
2130
''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Dílčí výměna oken.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''
'''
''''''
''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''''''''''
1
2132
''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''''''
''''''''''''
'''''''''
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''
2
2134
'''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2135
''''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

'''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''
''''''
'''''''''''
''''''''''''''' ''' ''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''
1
2136
''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''' '''
''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''
'''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou

2138
'''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor. Oddělení

Adresa
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

vytápěného prostoru „rodinného domu“ od
venkovního (např. zádveří).
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''
'''''''''''''
'''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1
2139
''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''
''''''''''''''
''''''''''
''''''''''''''
'''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2140
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou

2141
''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''
1
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

119.505,60000000001 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2142
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

'''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''
''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
1

'''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''' '''''' ''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
1
2143
'''''''' '''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří).
118.400 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''' '''''''' '''''''''
''''''''''''''
''''''''
''''''''''''
'''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2144
'''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo

Adresa
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Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2145
'''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''
''''''
'''''''''''''''' ''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''
''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2149
'''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2152
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou

'''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''''''''
1
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2153
'''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace

'''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
1
2154
''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken. Výměna vstupních a
balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
1
2155
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2156
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace

''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''
''''''''''
''''''''
'''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''
'''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''
2
2169
'''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''''
''''''''''''
''''''
''''''''''''''''''''''
1
2171
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2173
'''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2179
'''''''' ''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2181
'''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

'''''''''''''''' ''' '''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''' '''''''''''''
'''''''''
''''''
''''''''''''''' ''' '''''''''''''
1

''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
''''''
'''''''''
'''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''
'''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
1
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
1
2182
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2183
'''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

2184
'''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

'''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''
''''''''''''
''''''''
''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''
1

'''''''''''''' '''''''''''''''''' '''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''
''''''
''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2185
''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' '''
''''''''''''''''''''''''
'''''
'''''''''
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''
2
2186
''''''''' ''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''''''''
3
2187
'''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken. Výměna zasklení starších oken
za izolační dvojskla, trojskla.
120.000 Kč
80%
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2188
''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2190
'''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

2191
'''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

'''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
''''''
''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2192
''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
PENB
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2194
''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2196
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří). Výměna vstupních a
balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''
'''''''''
'''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''''''''
1

''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''
''''''''''''' '''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2197
''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.). Instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

'''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1
2198
''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''' '''''''''' '''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''''''
''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''
2
2199
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2200
''''''''''''''''' '''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''
2
2201
''''''''''''''''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' ''''' '''''''''' ''''''''''''
''''''''''
''''''
'''''''''''''''''' '''
1
2205
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2206
'''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2207
''''''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2208
''''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''
''''''''
'''''''''''''''''''''
1

'''''''''''' '''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''
'''''
''''''
'''''''''''''''''
1

'''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''
'''''''''''''''''''
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Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''
1

rozhoduje
1) o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v úhrnné výši 13.935.000 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše a o uzavření
smluv se žadateli podle schváleného vzoru
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace

2001
''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''
''''''
'''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
2
2002
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''
''''''''''''''''''
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
1
2003
''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2004
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''
'''''
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1
2005
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''''''''
''''''''''
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1
2006
''''''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''
'''''''''''''''''
''''''''''''
''''''
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1
2007
'''''''''''''''' ''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''
'''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2008
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

2009
'''''''''''''''''' ''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
'''''''''
'''''
''''''''''''''''''
1
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

'''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1
2010
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''
'''''''''''
'''''''''''''''''''''''
1
2011
''''''''''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''
''''''
''''''''''
'''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2
2012
''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''
''''''
''''''''
''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2013
'''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2014
'''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

'''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
'''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1

'''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
'''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1
2015
''''''''''''''''' '''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' '''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''
'''''
'''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2016
'''''''''''' '''''''
'''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2017
''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2018
''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

'''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
''''''''''''' ''''''''''''''''''''
1
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''' '''
''''''''''''''''''''
'''''
'''''''''
''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
1
2019
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''' '''
''''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''
1
2020
''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Dílčí výměna oken.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1
2021
''''''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2022
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2023
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2025
'''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Adresa

'''''''''''''''''''' ''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2

'''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''
''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''
''''''''
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2026
''''''' ''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2027
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2028
''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

'''''''''''''''''' ''''' '''''''' '''''' '''''''''' '''''''' '''''''''''''''''
''''''
'''''''''
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
2

''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''
''''''
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''
'''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2029
''''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

'''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''''''
''''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''''
3
2030
'''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2
2031
''''''''''''' ''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2032
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2033
'''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''' '''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2
2034
'''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''
''''
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''
'''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2035
'''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2036
'''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2037
'''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

''''''''''''' ''''''''' ''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''
''''''
'''
''''''''''''' ''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''' ''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''
''''''''''''''''''''''
1

''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''
''''''''
''''''''''''''
'''''''''''' '''''''''''''''''''
1
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2038
''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2039
'''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2041
''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2042
''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''
''''''
'''''
''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
2

'''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''
''''''
''''''''''
''''''''''' ''''''''''''''''''''
2
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2043
''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''
''''''''
''''''
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''
2

'''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''''''''
''''''
'''''
''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2044
''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2047
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''' '''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''
''''''''''''
''''''''''
''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1
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Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2048
'''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2049
''''''''''''''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''''''
1

''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''
''''''''
''''''''''''''''
1
2050
''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
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Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

výhradně biomasa; otopná soustava
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''' ''''''''''''''
''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''''''
2
2051
''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''' '''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2052
'''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou

2053
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Zateplení střechy nebo půdních prostor.

'''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
1

- 135 -

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2054
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2055
'''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

'''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''
''''''
'''''''''''''''''''''''''''
1

'''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''
'''''''''
'''''''''
'''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''
2

Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
'''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

2056
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%

Adresa
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2057
'''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2059
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

2060
'''''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''
''''''''
''''''''''
'''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''
1

'''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''
''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
'''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''
'''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2061
''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2062
'''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''
1

'''''' ''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''' ''''''''''''''''''''
1
2063
'''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' ''''''''''
'''''''''
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''
''''''''''''''' ''' ''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2064
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

'''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''''
'''''''''''''''
1
2065
''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''''
'''''''''''''''''
1
2066
'''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''
''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2067
'''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''' ''''
'''''''''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1
2068
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''
''''''
''''''''
''''''''''''''''
1
2069
''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' '''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''
'''''''''''''''''
1
2070
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''' '''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''
'''''''''
''''''
''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2071
'''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2073
''''''''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

'''''''''''' '''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''
'''
''''''''''
'''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
0
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''''''
''''''''
''''''
'''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2074
'''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace

''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''''''
'''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
2
2075
''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''' ''''
'''''''''''''''''''''''
''''''''''
''''''''
''''''''''''''''
1
2076
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2078
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2079
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

'''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''
'''
''''''
''''''''''''''''
1

''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''
'''''''''''
'''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1
2081
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2082
'''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

'''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
1

''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''
''''''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''''
''''''''''''''''
1
2083
'''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''
''''''''''''''''''''
''''''''''''
'''''''''''''''''
''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace

2084
'''''''''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč

Adresa
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2085
'''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2086
'''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

'''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1

'''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''
''''''''
''''''''
'''''''''''' '''''''''''''''''
1
2087
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''
1
2088
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1
2089
'''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''
''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''
1
2090
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla,
trojskla.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''
''''''''
'''''
''''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2091
''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2092
'''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2093
'''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''''
'''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''
1

'''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
2

''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2094
'''''''''''''' ''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2095
''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla,
trojskla.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví

'''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''
''''''''''
''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''
''''''
'''''''
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''
2
2096
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''''
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2097
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2098
'''''''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2099
''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

'''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''''
''''''''
'''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''
2
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2100
''''''''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
'''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''
''''''
'''''''''
'''''''''''''' ''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2101
'''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2102
''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''''
''''''''
''''''''''''''''
1
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2103
'''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2104
'''''''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2105
''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2106
''''''' ''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''
'''
''''''''''
''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''
2

''''''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''
1
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2107
''''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2110
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou

2111
'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
PENB

''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''
'''''''''
'''''''''''''' '''''''''''''''''''
1

'''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''
'''''''''
''''''''
'''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''
1
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2113
''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2114
''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

2115
''''''' ''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''
''''''''
''''''
''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''
1

'''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''
'''''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''''''
2

'''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1

- 153 -

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2116
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

2117
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''' '''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''
''''''''''''''''
2

''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
3
2118
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2120
'''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2121
'''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Dílčí výměna oken.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

'''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''
''''''''''''''''
1

''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
'''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''
1
2122
''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018
''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''
'''''''''
'''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2123
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
5.10.1983
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2125
''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

2126
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
3.4.2017 - 2.4.2018

''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''''''
''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
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Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

2127
'''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2128
''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
127.500 Kč
85%
3.4.2017 - 2.4.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''' ''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''
3

'''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
''''''
'''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
1

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů níže uvedeným
subjektům, z důvodů nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného
Programu
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

2045

'''''''' ''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''

2046

'''''''''''' ''''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2147

'''''''''''''' '''''''''''''''

''''''''''''''''''''

2148

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2150

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''

žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
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2151

'''''''''''''' '''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2157

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''

2158

''''''''''''''''''''' '''''''''''''

''''''''''''''''''''''''

2159

'''''''''''' ''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''

2160

''''''''''''''''' ''''''''''''''

'''''''''''''''''''''

2161

'''''''' ''''''''''''''

''''''''''''''''''''''

2162

'''''''''''''' ''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2163

'''''''''''' ''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''

2164

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''

2165

''''''''''' ''''''''''''''

''''''''''''''''''''''

2166

''''''''' ''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2167

'''''''''''''' '''''''''''

''''''''''''''''''''''''

2168

''''''''' '''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''

2170

'''''''''''''''''''' '''''''''''''

''''''''''''''''''''''

2172

''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''

2175

'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2176

'''''''''''''' ''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''

2177

''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''

2180

'''''''' '''''''''''''''

'''''''''''''''''''''

již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
žádost o dotaci se stejným parcelním číslem je
již evidována, jedná se tedy o duplicitu
původní kotel, který je předmětem žádosti, je
s automatickým přikládáním

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
pro druhou výzvu
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové,
člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z programu,
dle schváleného vzoru, k podpisu,
Termín: 30. 08. 2017
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 130/17 jako písemnou informaci
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Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 29

pro

8

Proti

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

31. (30) Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou
v Liberci při realizaci projektu Inovačního centra - podnikatelského inkubátoru
Libereckého kraje
Mgr. Otta podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 776/17/RK
Smlouva o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
při realizaci projektu Inovačního centra - podnikatelského inkubátoru Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu č. OLP/1417/2017 o spolupráci při realizaci projektu Inovačního centra –
podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Technickou univerzitou v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 2. 461 17 Liberec 1
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit smlouvu č. OLP/1417/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, k podpisu,
Termín: 30. 05. 2017
b) předložit materiál o uzavření smlouvy č. OLP/1417/2017 na jednání zastupitelstva kraje
jako písemnou informaci.
hlasování č. 30

pro

8

proti

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

32. (31) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza
progresivních odvětví Libereckého kraje“
Mgr. Otta stručně shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Poté proběhla krátká diskuze ohledně terénních šetření u výzkumných společností.
M. Půta se dotázal, v jakém časovém horizontu bude analýza hotova.
Mgr. Otta sdělil, že termín je 31. 1. 2018.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 777/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza progresivních
odvětví Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“,
jmenuje
členy komise, která bude plnit úkoly komise pro otevírání obálek a hodnotící komise,
ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Ivana Ptáčková, RIS3 manažer projektu Smart akcelerátor, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů KÚ LK,
náhradník Ing. Pavla Porkertová, analytik projektu Smart akcelerátor odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů KÚ LK,
Ing. Zuzana Antlová, finanční manažer projektu Smart akcelerátor, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů KÚ LK,
náhradník RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK,
schvaluje
1) text Výzvy k podání nabídky,
2) závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1375/2017 „Analýza progresivních odvětví
Libereckého kraje“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 31
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (32) Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Významné aleje Libereckého
kraje – 1. etapa“ a „Ošetření Světelské lipové aleje“
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal o přehodnocení zvoleného názvu projektu a opětovného projednání
v kreativním týmu.
Proběhla diskuze ohledně názvu předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 778/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „Významné aleje Libereckého kraje –
1. etapa“ a „Ošetření Světelské lipové aleje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Významné aleje Libereckého kraje –
1. etapa“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10, IČ 00164801, na základě kterých bude Liberecký kraj čerpat dotaci
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z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 do výše 974.252,25 Kč,
2) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Ošetření Světelské lipové aleje“ vydaným
Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČ 00164801, na základě kterých bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020 do výše 190.769,44 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci obou
projektů v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 07. 2018
hlasování č. 32 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (33) Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory
regionální rozvoj
Ing. Loučková Kotasová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 779/17/RK
Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a ke schválení Vyhlášení a podmínky programu 2.5 „Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
„regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 33 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (85) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 2. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Mgr. Otta požádal o úpravu písemné informace, a to konečné číslo přijatých žádostí je 311
za 37.504.967,45 Kč ke dni 30. 4. 2017.
Následně proběhla diskuze o vyjednávání a hledání elektronického řešení přijímání žádostí
v další vlně výzvy programu Kotlíkových dotací v Libereckém kraji.
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Bez dalších připomínek a další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 780/17/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 2. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci "Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené
2. výzvy programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji"
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 2. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji", ke vzetí na vědomí.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 34 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (34) Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Sportovní klub
SPORTAKTIV, z.s.
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 781/17/RK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Sportovní klub
SPORTAKTIV, z.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení
rozhodujících závazných výstupů) při čerpání finančních prostředků z kapitoly 926 04 Dotační fond Libereckého kraje příjemce Sportovní klub SPORTAKTIV, z.s., IČO 01222392,
se sídlem Generála Mrázka 3652/3, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 55.000 Kč,
doporučuje
prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení rozhodujících
závazných výstupů) při čerpání finančních prostředků z kapitoly 926 04 – Dotační fond
Libereckého kraje příjemci Sportovní klub SPORTAKTIV, z.s., IČO 01222392, se sídlem
Generála Mrázka 3652/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 55.000 Kč, tj. 100 % penále
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále z odvodu uloženého za porušení
rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 35 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (35) Změna zřizovací listiny
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 29639, příspěvková organizace
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 782/17/RK
Změna zřizovací listiny
1)
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
2)
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
3)
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
4)
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
5)
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 29639, příspěvková organizace
6)
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úplným zněním zřizovacích listin
1) Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
2) Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
3) Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace,
4) Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace,
5) Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
6) Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace,
ve kterých dochází k aktualizaci textu v článcích V. (nové vymezení svěřeného majetku),
VI. (pronájem svěřeného majetku, pojištění majetku, možnost odpisu pohledávek do výše
25.000 Kč) a ke změnám v příloze č. 1 z důvodu změn v nemovitém majetku svěřeném
organizacím, a to s účinností od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 36 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (36) Rozpočtové opatření č. 136/17 - úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Potravinová pomoc dětem v Libereckém
kraji 2, dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 783/17/RK
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Rozpočtové opatření č. 136/17 - úprava kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji
2, dodatky č. 1 ke smlouvám o partnerství
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 136/17, kterým se
a) navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje – navýšení nedaňových příjmů
o částku 221.000 Kč z titulu vrácené nedočerpané dotace zaslané prostřednictvím
zřizovatele Město Dubá, Základní školou Dubá - příspěvková organizace na účet
Libereckého kraje,

2.

b) navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – kapitola 923 04 –
spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši
221.000 Kč na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2,
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci
projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“ mezi Libereckým krajem
a následujícími příspěvkovými organizacemi podle vzoru dodatku schváleného
usnesením č. 1598/16/RK ze dne 20. 9. 2016, kterým se mění finanční podíl partnera
takto
Finanční podíl
Navýšení v Kč

Organizace:

Základní škola Lidická,
Hrádek nad Nisou, Školní
325, okres Liberec,
příspěvková organizace
Mateřská škola, Nové
Město pod Smrkem, okres
Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola Jablonec
nad Nisou, Pasířská 72,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská
škola, Stráž pod Ralskem,
příspěvková organizace
Základní škola Nové Město
pod Smrkem, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská
škola Benešov u Semil,
příspěvková organizace
Celkem

Původní podíl
v Kč
FEAD v Kč
(85 %)

ČR v Kč
(15%)

Celkem
navýšení v
KČ

Nový podíl
celkem v Kč

51.240

34.000

6.000

40.000

99.445,50

10.200

1.800

12.000

23.310

12.750

2.250

15.000

38.310

46.746

51.000

9.000

60.000

106.746

64.050

76.500

13.500

90.000

154.050

9.240

3.400

600

4.000

13.240

187.850

33.150

221.000

294.031,50

a ukládá
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1.

2.

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 136/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatků ke smlouvám
o partnerství s finančním příspěvkem Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu.

hlasování č. 37

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

39. (37) Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy a mateřské
školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace
Mgr. Křeček seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 784/17/RK
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy a mateřské školy
logopedické, Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
zápis místa, kde jsou poskytovány školské služby speciálně pedagogického centra, jehož
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace, na adrese Česká Lípa, Havlíčkova 443, do rejstříku škol a školských zařízení,
a to s účinností od 1. 6. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu Základní
školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace, v rejstříku škol
a školských zařízení.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 38 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (38) Revokace části usnesení 571/17/RK – výsledek hospodaření Základní škola
a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace,
za rok 2016
P. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se fungování a obsazení školy při zdravotnickém zařízení.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 785/17/RK
Revokace části usnesení 571/17/RK – výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská
škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
ruší
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bod 2) usnesení č. 571/17/RK ze dne 4. 4. 2017, kterým byl schválen zlepšený výsledek
hospodaření Základní školy a Mateřská školy při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 405,50 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu
ve výši 405,50 Kč,
schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřská školy při dětské léčebně, Cvikov,
Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 405,40 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 405,40 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 39 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (39) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v rámci kapitoly 912 04 –
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 786/17/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v rámci kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu těmto
příspěvkovým organizacím
A) mimořádný účelový příspěvek nad 200.000 Kč v celkové výši 9.300.000 Kč
a)

do výše 1.400.000 Kč Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace, IČ: 60252758 na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce
č. 04500811403 „Výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu“,
b) do výše 320.000 Kč Střední škole a Mateřské škole, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, IČ: 00671274 na výdaje spojené s realizací investiční akce
č. 04500821432 „Pořízení válcové zkušebny brzd“,
c)

do výše 6.080.000 Kč Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace, IČ: 00140147 na výdaje spojené s realizací
neinvestiční akce č. 04500841440 „Obnova vnitřního vybavení domova mládeže“,
d) do výše 500.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČ: 62237039 na výdaje spojené s realizací
neinvestiční akce č. 04500851425 „Oprava kanalizace - objekt DM v ul. 9. května
228, Kamenický Šenov“,
e) do výše 1.000.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole,
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Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, IČ: 00854999 na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04500861428 „Oprava komponentů kotelny
vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova, Turnov“,
B) mimořádný účelový příspěvek do výše 200.000 Kč Gymnáziu I. Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, IČ: 00856070 na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04500831407 „ Rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení
projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností“,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku
A) u mimořádných účelových příspěvků nad 200.000 Kč formou zálohové platby
ve výši 50% (v celkové výši 4.650.000 Kč)
a) tj. ve výši 700.000 Kč Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace,
b) tj. ve výši 160.000 Kč Střední škole a Mateřské škole, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace,
c) tj. ve výši 3.040.000 Kč Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace,

d) tj. ve výši 250.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace,
e) tj. ve výši 500.000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole,
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace,
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2017,
B) u mimořádného účelového příspěvku do 200.000 Kč po realizaci akce do 30 dnů
od obdržení žádosti příslušné příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového příspěvku, dle přílohy č. 1, nejpozději však
do 10. 12. 2017,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi
do 31. 12. 2017,
o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu
do 12. 1. 2018

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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42. (40) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 787/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů
1. kostýmu Florence Nightingalové v hodnotě 13.500 Kč pro reprezentaci školy
při diplomových slavnostech od '''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''''''''' ''''''''''''''', do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ 00581071,
2.

cereálních výrobků a propagačních materiálů v celkové hodnotě 6.226 Kč pro klienty
dětského domova od společnosti Emco spol. s r.o., se sídlem Türkova 2319/5b,
149 00 Praha - Chodov, IČ 41191129, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ 49864351,

3.

testů LEA SYMBOLS pro pracoviště speciálně pedagogického centra školy
v celkové hodnotě 9.469 Kč od společnosti ZEMĚ, z.s., se sídlem Volgogradská
2491/35, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 03539121, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace, IČ 70972826,
b) finančních darů
1.

2.

3.

4.

ve výši 38.800 Kč na financování regionálních sportovních her dětí z dětského
domova od Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem
Senovážné náměstí 978/23, 110 00
Praha – Nové Město, IČ 48546003,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ 49864351,
ve výši 20.000 Kč na financování cestovného dětí z dětského domova působících
v tanečním souboru Patašpička na taneční festival Europeade ve Finsku od Nadace
Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23,
110 00 Praha – Nové Město, IČ 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ 49864351,
ve výši 8.000 Kč na náklady spojené s účastí dětí z dětského domova na sportovních
soutěžích od ''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''' ''
'''''''''''''''''''''' do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ 00855006,
ve výši 40.000 Kč na nákup ložního prádla pro klienty dětského domova od Nadace
Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23,
110 00 Praha – Nové Město, IČ 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ 49864360,
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5.

c)

ve výši 5.500 Kč na úhradu ozdravného pobytu pro '''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ 25419790, do
vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, IČ 46749799,
příslib nadačního daru

ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem věcí do tomboly a občerstvení na Majáles
od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ 25419790, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace, IČ 46746862,
d) nadační příspěvek
ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s ohodnocením učitelů, kteří vedli nebo povedou
studentské projekty AMAVET, s pomůckami a službami souvisejícími s budoucími projekty
AMAVET a s pomůckami pro technické či přírodovědecké vzdělávání (robotika, vybavení
odborných učeben) od Nadace JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČ 04564472, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, IČ 48283142
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 05. 2017
hlasování č. 41 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (41) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 788/17/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. finanční dokumenty příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ 75129507,
na rok 2017,
II. úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací
1. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, IČ 46748075,
změna a navýšení čerpání prostředků fondu investic
a) vyřazení akce „Venkovní učebna“ v rozpočtu 350.000 Kč,
b) rozšíření a změna názvu stávající akce „Vybavení kuchyně (plynový kotel, sporák
2x)“ v rozpočtu 200.000 Kč na „Vybavení kuchyně (plynový kotel, sporák,
elektrický konvektomat)“ v rozpočtu 580.000 Kč,
c) zařazení nové akce „Zasíťování a přípojná místa v učebnách“ v rozpočtu 70.000 Kč
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
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2.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ 46747991,
navýšení závazného ukazatele – limit výdajů na pohoštění na výši 37.000 Kč,
3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, IČ 46747966,
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 380.000 Kč na nákup 32 ks počítačů do učebny
náhradou za notebooky zapůjčené z projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními
dokumenty ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (42) Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední průmyslové škole
textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 789/17/RK
Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední průmyslové škole textilní,
Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem nepotřebného movitého majetku – dvou kusů tkacích strojů skřipcových STB 4216, svěřeného Střední průmyslové škole textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace, IČ 46747974
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 02. 06. 2017
hlasování č. 43 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/17 – úprava kapitoly 914 04
Působnosti/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 917 04 – Transfery/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Střední škole
uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o a Dětskému diagnostickému ústavu,
středisku výchovné péče a základní škole, Liberec
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 790/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/17 – úprava kapitoly 914 04
Působnosti/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 917 04 – Transfery/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací Střední škole
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uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o a Dětskému diagnostickému ústavu,
středisku výchovné péče a základní škole, Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 133/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 120.000 Kč, číslo akce 0487000000
Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 120.000 Kč, a to:
a)

číslo akce 04805046013 Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.,
Horská 167 - Česká studentská móda a český goodwill v New Yorku 2017 o částku
70.000 Kč,
b) číslo akce 04805050000 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče
a základní škola, Liberec – Zajištění provozu ambulantního střediska výchovné péče
v České Lípě o částku 50.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a to
a) do výše 70.000 Kč Střední škole uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s.r.o., Horská 167,
460 14 Liberec XVII – Kateřinky, IČ 25026470, na realizaci projektu „Česká studentská
móda a český goodwill v New Yorku 2017“,
b) do výše 50.000 Kč Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní
škole, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec IV - Perštýn
na realizaci projektu „Zajištění provozu ambulantního Střediska výchovné péče v České
Lípě“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 04 – Transfery
a) číslo OLP/1441/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Střední školou
uměleckořemeslnou a oděvní Liberec, s.r.o,
b) číslo OLP/1478/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Dětským diagnostickým
ústavem, střediskem výchovné péče a základní školou, Liberec
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 133/17
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, číslo
OLP/1441/2017 a OLP/1478/2017 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení
rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, po schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 133/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje.

hlasování č. 44

pro

8

proti

0
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46. (43) Změna termínu realizace projektu – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Císařský kámen - OLP/685/2016, Obec Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem - č. OLP/149/2016
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 791/17/RK
Změna termínu realizace projektu – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský
kámen - OLP/685/2016, Obec Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem - č. OLP/149/2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace Dobrovolného svazku obcí Mikroregion císařský kámen,
se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 70200734, o prodloužení termínu realizace
projektu „Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu
Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 156/16/ZK ze dne 29. 3. 2016,
b) žádost příjemce dotace Obce Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov,
IČ 00275841, o prodloužení termínu realizace projektu „Košťálov, Kundratice – doplnění
vodovodní sítě, II. etapa“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 361/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
c) žádost příjemce dotace Svazku obcí Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36,
511 01 Mírová pod Kozákovem, IČ 62013033 o prodloužení termínu realizace projektu
„Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016“, na jehož realizaci byla
schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských
akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 111/16/ZK ze dne 23. 2. 2016,
souhlasí
a) se změnou termínu realizace projektu „Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci
Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“
ze dne 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 19. 2. 2018 z důvodu zajištění pravomocného
stavebního povolení,
b) se změnou termínu realizace projektu „Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě,
II. etapa“ ze dne 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017 a s prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 19. 2. 2018 z důvodu zajištění vydání
kolaudačního souhlasu,
c)

se změnou termínu realizace projektu „Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová
pod Kozákovem 2016“ ze dne 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017 a s prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 19. 2. 2018 z důvodu
zajištění vydání souhlasu s ohlášenou stavbou,
d) s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/685/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu Císařský
kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“ mezi Libereckým krajem a Dobrovolným
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e)

svazkem obcí Mikroregion císařský kámen, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo,
IČ 70200734,
s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/2583/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ mezi Libereckým krajem
a Obcí Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841,

f)

s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/149/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Obnova
vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016“ mezi Libereckým krajem
a Svazkem obcí Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Mírová
pod Kozákovem, IČ 62013033
a ukládá
a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení
materiál „Změna termínu realizace projektu - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Císařský kámen - OLP/685/2016, Obec Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem - č. OLP/149/2016“,
Termín: 30. 05. 2017
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje, dodatky po jejich schválení v zastupitelstvu kraje.
hlasování č. 45 pro 7
proti
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.

0

Termín: 31. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat

47. (44) Změna termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1
– Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016
RNDr. Šádková uvedla předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se Dotačního fondu Libereckého kraje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 792/17/RK
Změna termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku - Smlouva
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 –
Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Jizersko-ještědský horský spolek, se sídlem nám. Nerudovo 108/1,
Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 65100352, o prodloužení termínu realizace
projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“ na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora
ekologické výchovy a osvěty usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 451/16/ZK
ze dne 30. 8. 2016,
souhlasí
a) se změnou termínu realizace projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR
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Jizerskohorské bučiny“ ze dne 30. 9. 2017 na 30. 10. 2018 a s prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2017 na 19. 12. 2018 z důvodu
nutnosti opakování výběrového řízení na dodavatele stavby a s tím souvisejícím posunem
v harmonogramu realizace projektu,
b) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/4910/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty
na realizaci projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“
mezi Libereckým krajem a Jizersko-ještědským horským spolkem, se sídlem
nám. Nerudovo 108/1, 460 01 Liberec, IČ 65100352
a ukládá
a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení
materiál „Změna termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1
– Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016“,
Termín: 30. 05. 2017
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje, dodatek po jeho schválení v zastupitelstvu kraje.
hlasování č. 46 pro 7
proti
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.

0

Termín: 30. 07. 2017
zdržel se
0
byl přijat

48. (46) Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy a Ing. Petr Šén,
předseda představenstva Silnice LK a.s.
M. Pieter stručně shrnul informace obsažené v předloženém materiálu.
Ing. Šén přiblížil konkrétní částky za jednotlivé položky a okomentoval jejich snížení
či zvýšení. Konstatoval, že hospodaření společnosti v celorepublikovém srovnání patří mezi
nejlépe hospodařící společnosti v rámci celé ČR.
M. Půta požádal Ing. Šéna, aby e-mailem zaslal všem členům rady kraje výše zmíněné
celorepublikové srovnání.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 793/17/RK
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit zveřejnění provozně výrobního plánu běžné údržby silnic II. a III. třídy
na rok 2017 na webových stránkách Libereckého kraje,
Termín: 15. 05. 2017
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
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zakázek, informovat o přijatém usnesení ředitele KSS LK, p.o., a předsedu
představenstva společnosti Silnice LK a.s.,
c)

Termín: 15. 05. 2017
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2017
jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje k projednání.

hlasování č. 47 pro 7
proti
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

49. (47) Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP“ – dodatek
č. 2
M. Pieter uvedl předložený materiál.
M. Půta sdělil, že postrádá nový termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení.
Ing. Čáp uvedl, že termín je 16. 1. 2018 a bude po projednání doplněn do důvodové zprávy.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 794/17/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. OLP/238/2015 mezi Libereckým krajem a společností AFCITYPLAN s.r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 47307218,
jehož předmětem je stanovení nového termínu pro obstarání stavebního povolení v délce 240
dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 48
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.
50. (48) Dodatek č. 1 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje, Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 795/17/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého
kraje, Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s navýšením účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic
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2.

Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
z částky 265.000.000 Kč na částku 285.000.000 Kč na akci „Údržba pozemních
komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, p.o.“,
s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. OLP/5426/2016 uzavřeným mezi Libereckým krajem
a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje
v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“, na období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kterým dochází k navýšení plnění z částky 265.000.000 Kč
na částku 285.000.000 Kč,

schvaluje
Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 uzavřeným mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ 28746503, kterým se mění Příloha č. 1 a Příloha č. 2 této smlouvy
a navyšuje plnění veřejné zakázky „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví
Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 z částky 265.000.000 Kč na částku 285.000.000 Kč
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, návrh na poskytnutí dotace a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5426/2016
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi, po schválení poskytnutí dotace v zastupitelstvu kraje.

hlasování č. 49 pro 7
proti
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.

0

Termín: 15. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

51. (49) Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Rekonstrukce objektu
KSS LK, České mládeže, Liberec“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
M. Pieter stručně seznámil členy rady kraje s informacemi uvedenými v předloženém
materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 796/17/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Rekonstrukce objektu KSS LK,
České mládeže, Liberec“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 20.000.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Rekonstrukce objektu KSS LK, České mládeže, Liberec“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
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3.

formou zálohové platby ve výši 20% tj. ve výši 4.000.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 30. 11. 2018,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2018,

4.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2018,
5. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 27. 12. 2018
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
2.

Termín: 15. 05. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, uplatnit požadavek ve výši 12.000.000 Kč na akci „Rekonstrukce objektu
KSS LK, České mládeže, Liberec“ do návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018.

hlasování č. 50 pro 7
proti
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.

0

Termín: 30. 11. 2017
zdržel se
0
byl přijat

52. (50) Rozpočtové opatření č. 114/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 797/17/RK
Rozpočtové opatření č. 114/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 114/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, a to u akce
„Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ o částku 1.131.655 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku
1.131.655 Kč, a to u akce
a) silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A ve výši 89.000 Kč,
b) III/03520 Dlouhý Most - Javorník ve výši 117.200 Kč,
c) III/28115 hranice LB kraje - Troskovice ve výši 96.000 Kč,
d) II/278 Kotel, havárie propustku ve výši 545.650 Kč,
e) III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi ve výši 58.560 Kč,
f) III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku ve výši 12.000 Kč,
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g) II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku ve výši 16.000 Kč,
h) Most ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce mostu ve výši 55.245 Kč,
i) III/26833 Srní u České Lípy - křižovatka s I/9 ve výši 30.250 Kč,
j) III/2601 Zahrádky - Sosnová ve výši 30.250 Kč,
k) III/26832 Brenná - Srní u České Lípy ve výši 30.250 Kč,
l) III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi ve výši 39.250 Kč,
m) III/2791 Jivina, oprava propustku ve výši 12.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 114/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 51 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.
53. (51) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17 - snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace pro Vodohospodářské sdružení
Turnov a závazek spolufinancování kraje v roce 2018 a v roce 2019
M. Pieter podrobně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Následně proběhla diskuze týkající se již provedených akcí v Rovensku a v Lomnici
nad Popelkou, dalším tématem byly výše vysoutěžených cen a jejich relevantnost. Na závěr
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o kontrolní porovnání jednotkových cen
vyhotovené KSS LK, p.o.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 798/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17 - snížení výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace pro Vodohospodářské sdružení Turnov
a závazek spolufinancování kraje v roce 2018 a v roce 2019
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 129/17, kterým se
a) snižují výdaje kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o částku
4.000.000 Kč z akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy o částku 4.000.000 Kč
na akci „Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní
Štěpanice – likvidace odpadních vod“,
2.

s poskytnutím investiční dotace do celkové výše 21.000.000 Kč, z toho v roce 2017
do výše 4.000.000 Kč, v roce 2018 do výše 12.000.000 Kč a v roce 2019
do výše 5.000.000 Kč, Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na realizaci akce „Jilemnice – zkapacitnění
vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“,

- 178 -

Zápis z 8. zasedání RK konaného dne 2. 5. 2017
3.

4.

se závazkem spolufinancováním projektu Vodohospodářského sdružení Turnov,
se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 „Jilemnice – zkapacitnění
vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“
Libereckým krajem formou poskytnutí účelové investiční dotace do výše 12.000.000 Kč
z rozpočtu kraje v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace do výše 5.000.000 Kč
z rozpočtu kraje v roce 2019,
se smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce „Jilemnice –
zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace
odpadních vod“ č. OLP/1505/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Vodohospodářským sdružením Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934

a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 129/17 a poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstku
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, smlouvu o poskytnutí
účelové dotace OLP/1505/2017 po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření
č. 129/17 zastupitelstvem kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017

hlasování č. 52 pro 7
proti
0
Na jednání rady kraje nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

zdržel se

0

byl přijat

54. (52) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2656/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro zájmové
sdružení Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt
„Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava – Jablonné v Podještědí“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 799/17/RK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2656/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro zájmové sdružení
Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou na projekt „Cyklostezka
svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava – Jablonné v Podještědí“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost zájmového sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý
Kostel nad Nisou, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 72559616, ze dne
17. 3. 2017 o změnu termínu projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava –
Jablonné v Podještědí“,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III.
etapa Jítrava – Jablonné v Podještědí“ ze dne 30. 6. 2017 na 20. 12. 2017 a se změnou
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termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2017 na 8. 2. 2018,
z důvodu koordinace zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavební povolení s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v souladu s projektem
humanizace průjezdu silnice I/13 obcí Rynoltice,
2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/2656/2016, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu „Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava – Jablonné
v Podještědí“ z 30. 6. 2017 na 20. 12. 2017 a termín závěrečného vyúčtování projektu
ze dne 19. 8. 2017 na 8. 2. 2018
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit materiál - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2656/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro zájmové
sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou,
na projekt „Cyklostezka svaté Zdislavy II. a III. etapa Jítrava – Jablonné v Podještědí“,
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
55. (53) Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek č. 3
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 800/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek č. 3
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 21. 4. 2017 na 2. 5. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen J. Löffelmann.
56. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
II/278 Kotel, havárie propustku“
Připomínky nebyly vzneseny. M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 801/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel,
havárie propustku“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 417 58, Cvikov, IČO 28688651,
z další účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel,
havárie propustku“, – analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (účastník
překročil maximální nabídkovou cenu),
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel, havárie
propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka TRAIL Servis a.s.,
se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem, IČO 25021851, za nabídkovou
cenu 450.950 Kč bez DPH, 545.649,50 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/724/2017 mezi Libereckým krajem a společností TRAIL
Servis a.s., se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01, Ústí nad Labem, IČO 25021851
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 55 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen J. Löffelmann.
57. (55) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28626 Benecko II.“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Ing. Čáp požádal o úpravu po projednání v usnesení, a to opravy křestního jména pana Baxy.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 802/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28626 Benecko II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28626 Benecko II.“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník František Pešek, člen klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Jiří Římánek, člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
a) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
b) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1362/2017
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
Termín: 31. 05. 2017
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve
výši 100 Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
c)

Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč.

hlasování č. 56 pro 7
proti
0
Na jednání rady kraje nebyl přítomen J. Löffelmann.
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0
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58. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI –
Semilsko I.“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 803/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Semilsko I.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka JILAM s.r.o., se sídlem alej Svobody 881/56, 323 00, Plzeň,
IČO 27974014, z další účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu „TDI
– Semilsko I.“, – analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (účastník změnil nabídku,
resp. celkovou nabídkovou cenu po uplynutí lhůty pro podání nabídek),
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Semilsko I.“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Ing. Petra Šindelky, se sídlem Jindřichov 5,
466 02, Lučany nad Nisou, IČO 01664352, za nabídkovou cenu 185.000 Kč bez DPH
(neplátce DPH),
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/729/2017
mezi Libereckým krajem a Ing. Petrem Šindelkou, se sídlem Jindřichov 5, 466 02, Lučany
nad Nisou, IČO 01664352
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 57 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen J. Löffelmann.
59. (57) Veřejná zakázka „Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny“ - změna lhůty
pro podání nabídek
M. Pieter podrobně popsal předložený materiál.
Proběhla diskuze ohledně detailů realizace veřejné zakázky.
Ing. Čáp opět uvedl, že bude po projednání upraveno usnesení – křestní jméno pana Baxy.
Bez další diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 804/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny“ - změna lhůty pro podání
nabídek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek z 9. 5. 2017 na 22. 5. 2017 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny“,
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ruší
ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci zahájení zadávacího řízení
usnesením č. 717/17/RK ze dne 18. 4. 2017,
jmenuje
a) novou komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
b) novou hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník František Pešek, člen klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Jiří Římánek, člen klubu Změna pro Liberecký kraj
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
Termín: 30. 05. 2017
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
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ve výši 100 Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
c)

Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč.

hlasování č. 58 pro 7
proti
0
Na jednání rady kraje nebyl přítomen J. Löffelmann.

Termín: 31. 12. 2017
zdržel se
0
byl přijat

60. (58) Dohoda o narovnání ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě pro rok 2016 se Statutárním městem Liberec
M. Pieter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 805/17/RK
Dohoda o narovnání ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě pro rok 2016 se Statutárním městem Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2016 č. OLP/3413/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Liberec, IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1, na základě které
Liberecký kraj uhradí Statutárnímu městu Liberec částku ve výši 703.946,50 Kč za skutečně
realizované, avšak nevyúčtované a neuhrazené výkony dopravce DPMLJ v roce 2016
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předložení uvedené dohody o narovnání ke smlouvě č. OLP/3413/2015
k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 59

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

61. (59) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k. ú. Ploužnice pod Ralskem a v k. ú. Mimoň
2.
v k. ú. Hrádek nad Nisou
3.
v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 806/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k. ú. Ploužnice pod Ralskem a v k. ú. Mimoň
2.
v k. ú. Hrádek nad Nisou
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3.
v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Smíšená cyklostezka Mimoň –
Ploužnice pod Ralskem“ na p.p.č. 535 o výměře 28362 m2, ostatní plocha, silnice,
ev. č. II/268, nacházející se v katastrálním území Ploužnice pod Ralskem, obec
Ralsko, evidované na listu vlastnictví č. 78; dále p.p.č. 3920 o výměře 2763 m2,
p.p.č. 3938 o výměře 4764 m2 a p.p.č. 4100 o výměře 25991 m2, vše ostatní plocha,
silnice, ev. č. II/268, nacházejících se v katastrálním území Mimoň, obec Mimoň,
evidovaných na listu vlastnictví č. 2157, vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, s městem Ralsko, IČO 00831514; jedná
se o trvalý zábor pozemků pro stavbu smíšené cyklostezky,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/842/2017
mezi Libereckým krajem a Městem Ralsko,
2.

3.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Hrádek nad Nisou, ul. Okružní –
chodník“ na pozemku p.č. 195/9 o výměře 2019 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, ev. č. III/2716, nacházející se v katastrálním území Hrádek nad Nisou, obec
Hrádek nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 1878 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s městem Hrádek nad Nisou,
IČO 00262854; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku,

b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1116/2017
mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Chodník Bedřichov u Jablonce
nad Nisou“ na pozemku p.č. 748/1 o výměře 41119 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, ev. č. III/29022, nacházející se v katastrálním území Bedřichov
u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov, evidované na listu vlastnictví č. 366
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
s obcí Bedřichov, IČO 00525511; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu
chodníku,

b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1173/2017
mezi Libereckým krajem a Obcí Bedřichov
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 60 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (60) Majetkoprávní operace - Smlouva o připojení k distribuční soustavě
k.ú. Raspenava
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 807/17/RK
Majetkoprávní operace - Smlouva o připojení k distribuční soustavě k.ú. Raspenava
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)

uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě v rámci akce „Domov Raspenava,
p.o. – výstavba domů pro osoby zdravotně postižené“ na p.p.č. 20/1 v katastrálním území
Raspenava, obec Raspenava, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, s GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO/DIČ 27295567/CZ27295567,
b) předložený návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě číslo OLP/1504/2017
mezi Libereckým krajem a GasNet, s.r.o.
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 61 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (61) Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu,
se kterou je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 808/17/RK
Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je
příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
předloženou „Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný
hospodařit SPÚ“, týkající se p.p.č. 2561/10 o výměře 1225 m2, trvalý travní porost,
nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774. Za účelem
zcelení oplocených pozemků
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, zaslat žádost o užívání
nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ na Státní pozemkový
úřad.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 62 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (62) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
1. a) pozemku v k.ú. Plavy (FAMA 2017/04/023)
b) smlouva o bezúplatném převodu
2. a) pozemku v k.ú. Valteřice u Žandova (FAMA 2017/04/022)
b) smlouva o bezúplatném převodu
3. a) pozemku v k.ú. Plavy (FAMA2017/04/020)
b) smlouva o bezúplatném převodu
Ing. Volfová stručně shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
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Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 809/17/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
1. a) pozemku v k.ú. Plavy (FAMA 2017/04/023)
b) smlouva o bezúplatném převodu
2. a) pozemku v k.ú. Valteřice u Žandova (FAMA 2017/04/022)
b) smlouva o bezúplatném převodu
3. a) pozemku v k.ú. Plavy (FAMA2017/04/020)
b) smlouva o bezúplatném převodu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s bezúplatným nabytím části pozemku p.p.č. 195/1 o výměře 66 m2, nově označené
jako p.p.č. 195/6, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 609021/2010 ze dne 30.03.2010, v katastrálním území Plavy, obci Plavy, evidované
na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemku dle účetní
evidence činí 752 Kč (slovy: sedm set padesát dva korun českých), pozemek
je zastavěn tělesem silnice č. III/29053,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/5324/2016 mezi Libereckým krajem
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2.

a)

s bezúplatným nabytím p.p.č.72/1 o výměře 48 m2, ostatní plocha, silnice,
nacházející se v katastrálním území Valteřice u Žandova, obci Žandov, evidované
na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemku dle účetní evidence
činí 9.030 Kč (slovy: devět tisíc třicet korun českých), pozemek je zastavěn tělesem
silnice č. II/263,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
c)

3.

a)

s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/725/2017 mezi Libereckým krajem a ČR
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
s bezúplatným nabytím p.p.č.342 o výměře 1891 m2, ostatní plocha, silnice,
nacházející se v katastrálním území Plavy, obci Plavy, evidované na listu vlastnictví
č. 60000 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemku dle účetní evidence
činí 388.030 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc třicet korun českých), pozemek
je zastavěn tělesem silnice č. III/01019,
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b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/5303/2016 mezi Libereckým krajem
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) příslušnému členu rady kraje předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na změnu
přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 63

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

65. (63) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Snížení
energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – stavební práce
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 810/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace“ – stavební práce
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to ve složení
Mgr. Pavel Svoboda náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
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náhradník Ing. Marcela Veitová, metodik – ekonom pro příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1474/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 64 pro 8
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (64) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “APOSS – sanace
vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec,“ – stavební práce
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 811/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “APOSS – sanace vlhkého
suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec,“ – stavební práce
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to ve složení
Mgr. Pavel Svoboda náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
náhradník Ing. Marcela Veitová, metodik – ekonom pro příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1475/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
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hlasování č. 65

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

67. (65) Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní
stavby I – DNS“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 812/17/RK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní
stavby I – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zavedení dynamického nákupního systému veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I – DNS“, v souladu
s ustanovením § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 66 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (66) Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I – DNS“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 813/17/RK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zavedení dynamického nákupního systému veřejné zakázky „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro dopravní stavby I - DNS“, v souladu s ustanovením § 139 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 67
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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69. (67) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Cvikov
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 814/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Cvikov
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby " Oprava kanálu“ na pozemku p.č. 3729/5
o výměře 392 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr,
nacházející se v katastrálním území Cvikov, obec Cvikov, evidované na listu vlastnictví
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
s Městem Cvikov, se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČ 00260410,
DIČ CZ00260410; jedná se o opravu odvodňovacího kanálu,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1560/2017
mezi Libereckým krajem a Městem Cvikov
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 68 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (68) Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi
příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 815/17/RK
Majetkoprávní operace - převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s ukončením správy nemovitého majetku p.p.č. 1633/22 o výměře 32 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, a p.p.č. 1720/37 o výměře 177 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Jablonecké Paseky, obci Jablonec
nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 5938 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, ve správě příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola strojnická, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, se sídlem
Horní náměstí 800/1, 466 81 Jablonec nad Nisou, IČO 60252588, sloučené
do příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, se sídlem Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 18385036,
b) se svěřením nemovitého majetku k hospodaření p.p.č. 1633/22 o výměře 32 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a p.p.č. 1720/37 o výměře 177 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Jablonecké Paseky, obci
Jablonec nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 5938 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, do správy příspěvkové
organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
České mládeže 632/32, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 70946078
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a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, předložit návrh na ukončení
správy a nového svěření nemovitého majetku k hospodaření k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI
– Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
Termín: 30. 04. 2018
3) Petru Tulpovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, se sídlem Belgická 4852, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO 18385036.
hlasování č. 69

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

71. (69) Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemku v k.ú. Daliměřice
b)
kupní smlouva
Ing. Koudelka stručně popsal předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 816/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemku v k.ú. Daliměřice
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p.p.č. 851/1 o výměře 10572 m2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště
a rekreační plocha, nacházející se v k.ú. Daliměřice, obec Turnov, evidovaným na listu
vlastnictví č. 5553 u Katastrálního pracoviště Semily, společně s ČR – Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec III –
Jeřáb, IČO 70888744, do spoluvlastnictví, a to každý ideálním spoluvlastnickým podílem
ve výši 1, a to každý za kupní cenu ve výši 1 stanovené znaleckým posudkem č. 160201/2017 ze dne 17. 1. 2017, vypracovaným Ing. Jitkou Faktorovou, resp. za kupní cenu
ve výši 1.586.595 Kč (slovy: jeden milión pět set osmdesát šest tisíc pět set devadesát pět
korun českých), od '''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' a to za předpokladu změny
územního plánu umožňujícího realizaci projektu „Integrovaného výjezdového centra
v Turnově“ a zpracování studie proveditelnosti projektu se zohledněním existujících
inženýrských sítí na p.p.č. 851/1 v k.ú. Daliměřice,
b) se svěřením ideálního spoluvlastnického podílu nemovité věci k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 46744991, a to ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
a ukládá
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1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, po splnění podmínek uvedených
v usnesení
a) předložit návrh na koupi nemovité věci k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 12. 2017
b) předložit návrh kupní smlouvy k projednání Radě Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnické
záchranné službě Libereckého kraje.
hlasování č. 70

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

72. (70) Majetkoprávní operace – prodeje
1. a) pozemku v k.ú. Oldřichov v Hájích
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Lindava
b) kupní smlouva
4. a) pozemku v k.ú. Libštát
b) kupní smlouva
5. a) energetického zařízení v k.ú. Frýdlant
b) kupní smlouva
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 817/17/RK
Majetkoprávní operace – prodeje
1. a) pozemku v k.ú. Oldřichov v Hájích
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Jindřichov nad Nisou
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Lindava
b) kupní smlouva
4. a) pozemku v k.ú. Libštát
b) kupní smlouva
5. a) energetického zařízení v k.ú. Frýdlant
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p.p.č. 1985/2 o výměře 6 m2, nově označené jako p.p.č. 1985/9, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 799-95/2016
ze dne 12. 5. 2016, nacházející se v k.ú. Oldřichov v Hájích, obec Oldřichov v Hájích,
a evidované na listu vlastnictví č. 253 u Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''' ''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' za kupní cenu ve výši 2.100 Kč (slovy: dva tisíce sto
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2.

3.

4.

5.

korun českých), na pozemku se nachází oplocení,
s prodejem části p.p.č. 1776/1 o výměře 10 m2, nově označené jako st.p.č. 664, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 252-72/2016 ze dne 9. 9. 2016,
nacházející se v k.ú. Jindřichov nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, a evidované na listu
vlastnictví č. 623 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''',
za kupní cenu ve výši 7.000 Kč (slovy: sedm tisíc korun českých), na pozemku
se nachází část rodinného domu ve vlastnictví kupujících,
s prodejem části p.p.č. 2266/1 o výměře 218 m2, nově označené jako p.p.č. 2266/5,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 55326/2016 ze dne 29. 3. 2016, nacházející se v k.ú. Lindava, obec Cvikov, a evidované
na listu vlastnictví č. 303 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' za kupní cenu ve výši 32.700 Kč (slovy: třicet dva tisíc sedm set
korun českých), za účelem dokončení oplocení,
s prodejem p.p.č. 2299/9 o výměře 1300 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k.ú. Libštát, obec Libštát, a evidované na listu vlastnictví
č. 362 u Katastrálního pracoviště Semily, státnímu podniku Lesy České republiky,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO 42196451, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 6507-092/2016 ze dne
10. 4. 2016 ve výši 130.650 Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc šest set padesát korun
českých), uvedený pozemek je využíván jako přístupová cesta na přilehlé lesní pozemky,
s prodejem energetického zařízení, resp. dvou skříňových rozvaděčů 22 kV, odpínače
typu RS 06 - 1. TS 2012 U hřiště a 2. TS 456 Lesy (dále jen „energetické zařízení“),
umístěných v budově bez čp/če, obč. vyb., která je součástí p.p.č. 3097/8, nacházející
v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, evidované na listu vlastnictví č. 927 (dále jen
„nemovitost“) u Katastrálního pracoviště Frýdlant, korporaci ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.900 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc devět
set korun českých) bez DPH s tím, že Liberecký kraj ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 zřizuje
za úplatu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH věcné břemeno,
resp. osobní služebnost spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
omezující každého vlastníka nemovitosti, k níž je věcné břemeno, resp. služebnost
zřízena, a jež spočívá v právu ČEZ Distribuce, a.s. jako provozovatele distribuční
soustavy umístit, zřídit, provozovat, opravovat a udržovat energetické zařízení
nacházející se v nemovitosti, a jež spočívá i v povinnosti vlastníka nemovitosti toto právo
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., strpět,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1552/2017 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''',
2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1551/2017 mezi Libereckým krajem
a ''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''',
3. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1550/2017 mezi Libereckým krajem
a ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''',
4.
5.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1549/2017 mezi Libereckým krajem
a státním podnikem Lesy České republiky,
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1548/2017 mezi Libereckým krajem
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a společnosti ČEZ Distribuce a.s.
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a)

předložit návrhy na prodej pozemků a energetického zařízení k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 30. 05. 2017
b) zajistit po schválení prodeje pozemků a energetického zařízení Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na
změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2018
3) Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant,
IČ 00082554.
hlasování č. 71

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

73. (71) Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Příšovice
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova
b) darovací smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí
b) darovací smlouva
4. a) pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov
pod Smrkem
b) darovací smlouva
5. a) pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
b) darovací smlouva
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 818/17/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku včetně stavby silnice v k.ú. Příšovice
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Radimovice u Sychrova
b) darovací smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Jablonné v Podještědí
b) darovací smlouva
4. a) pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem, Hajniště pod Smrkem a Ludvíkov
pod Smrkem
b) darovací smlouva
5. a) pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
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b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním p.p.č. 932/1 o výměře 1041 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Příšovice, obec Příšovice, a evidované na listu vlastnictví č. 387
u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně stavby silnice, obci Příšovice, se sídlem
Příšovice 60, 463 46 Příšovice, IČO 00263125, hodnota pozemku dle účetní evidence
činí 29.148 Kč (slovy: dvacet devět tisíc sto čtyřicet osm korun českých), jedná
se o pozemek pod vyřazenou silnicí z krajské sítě,
2. s darováním části p.p.č. 1270/1 o výměře 582 m2, nově označená jako p.p.č. 1270/7,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem
č. 469-97/2016 ze dne 21. 9. 2016, nacházející se v k.ú. Radimovice u Sychrova, obec
Radimovice, evidované na listu vlastnictví č. 266 u Katastrálního pracoviště Liberec, obci
Radimovice, se sídlem Radimovice 47, 463 44 Radimovice, IČO 00671932, hodnota daru
dle účetní evidence činí 11.058 Kč (slovy: jedenáct tisíc padesát osm korun českých),
jedná se o pozemek pod chodníkem ve vlastnictví obce,
3.

s darováním části p.p.č. 1410 o výměře 579 m2, nově označené jako p.p.č. 1410/2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 832172/2016 ze dne 8. 11. 2016, nacházející se v k.ú. Jablonné v Podještědí, obec Jablonné
v Podještědí, evidované na listu vlastnictví č. 1025 u Katastrálního pracoviště Liberec,
městu Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČO 00260576, hodnota daru dle účetní evidence činí 40.530 Kč (slovy: čtyřicet tisíc pět
set třicet korun českých), jedná se o pozemek pod chodníkem ve vlastnictví města,

4.

s darováním p.p.č. 141/24 o výměře 67 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 141/25 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
p.p.č. 141/26 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/27 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/28 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/29 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/30 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/31 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/32 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/33 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/34 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/35 o výměře 29 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 141/36 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p.p.č. 630/3
o výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1591/13
o výměře 137 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1591/14
o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 1591/15 o výměře
1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1591/16 o výměře 1 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1591/17 o výměře 3 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 102552/2016 ze dne 6. 9. 2016, nacházejících se v k.ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové
Město pod Smrkem, p.p.č. 35/2 o výměře 278 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 35/3 o výměře 242 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 35/4 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 35/5 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 35/6
o výměře 73 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 35/7 o výměře
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70 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p.p.č. 35/8 o výměře 249 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 35/9 o výměře 431 m2, ostatní plocha, způsob
využití zeleň, p.p.č. 35/10 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 355/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 355/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 364/5 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 364/6 o výměře 19 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených
geometrickým plánem č. 232-52/2016 ze dne 12. 8. 2016, nacházejících se v k.ú. Hajniště
pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, p.p.č. 1008/2 o výměře 20 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 42852/2016 ze dne 8. 9. 2016, nacházející se v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem, obec Nové
Město pod Smrkem, městu Nové Město pod Smrkem, se sídlem Palackého 280, 463 65
Nové Město pod Smrkem, IČO 00263036, hodnota daru dle účetní evidence činí
84.215 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc dvě stě patnáct korun českých), jedná
se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví města,
5. s darováním části p.p.č. 1182/1 o výměře 276 m2, nově označené jako p.p.č. 1182/22,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 5749–
043/2015, ze dne 29. 6. 2015, nacházející se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec
nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 5730 u Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19,
467 51 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, hodnota daru dle účetní evidence činí
47.060 Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc šedesát korun českých), na výše uvedeném
pozemku se nachází část místní komunikace (ulice Pod Skalkou),
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1547/2017 mezi Libereckým krajem
a Obcí Příšovice,
2.
3.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1546/2017 mezi Libereckým krajem
a Obcí Radimovice,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1545/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Jablonné v Podještědí,

4.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1544/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Nové Město pod Smrkem,
5. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1543/2017 mezi Libereckým krajem
a Statutárním městem Jablonec nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a)

předložit návrhy na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,

Termín: 30. 05. 2017
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2018
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3) Petru Tulpovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO 00140147.
hlasování č. 72

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

74. (72) Majetkoprávní operace – budoucí prodej
a)
pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera
b)
budoucí kupní smlouva
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 819/17/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej
a)
pozemku v k.ú. Doksy u Máchova jezera
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem části p.p.č. 3276/4 o předpokládané výměře cca 16 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, evidované
na listu vlastnictví č. 2403 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu Doksy, se sídlem
náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, IČO 00260444, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce „Parkoviště v místě
kotelny, ul. Pražská, Doksy“,
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/1542/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Doksy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 30. 05. 2017
b) zajistit po schválení budoucího prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
hlasování č. 73

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2017
zdržel se
0
byl přijat

75. (74) Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru
1. a) pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
2. a) pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře v Čechách a Stvolínky
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 820/17/RK
Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru
1. a) pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
2. a) pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře v Čechách a Stvolínky
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s budoucím přijetím daru části p.p.č. 2942/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Dubá, obci Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 983
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, včetně části stávající silnice I/9 v Dubé
v délce 1,72 km na uvedené části pozemku, od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO 65993390, po realizaci přeložky
silnice „I/9 – obchvat Dubá“,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovitosti 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,
2. a) s budoucím přijetím daru: části p.p.č. 1433, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p.p.č. 1205/1 o výměře 8462 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1206/1
o výměře 2762 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1466
o výměře 10896 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 1827 o výměře
24844 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k.ú. Kravaře
v Čechách, obci Kravaře, evidovaných na listu vlastnictví č. 385 u Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, a dále p.p.č. 1499 o výměře 2910 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k.ú. Stvolínky, obci Stvolínky, evidované na listu
vlastnictví č. 300 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, včetně části stávající silnice
I/15 v délce cca 3,62 km na uvedených pozemcích, od ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO 65993390,
po realizaci přeložky silnice „I/15 – obchvat Kravaře“,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitostí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
schvaluje
1. předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací číslo OLP/698/2017
mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
2.

předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací číslo OLP/699/2017
mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrhy na přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
b) předložit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
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k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 74

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2017
zdržel se
0
byl přijat

76. (75) Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 - tři silnice (Stráž pod Ralskem,
Kryštofovo údolí - Křižany, Jilemnice)
M. Půta požádal o doplnění názvu předloženého materiálu, aby bylo zřejmé, o které úseky
se jedná.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 821/17/RK
Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 - tři silnice (Stráž pod Ralskem,
Kryštofovo údolí - Křižany, Jilemnice)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři silnice",
jmenuje
hodnotící komisi
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Čáp Jan, vedoucí odboru dopravy,
náhradník Ing. Petera Vladimír, silniční technik,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1423/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 75 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (76) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech
objektů A,B,C,D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 822/17/RK
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Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech objektů
A,B,C,D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č.2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava střech objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
Vladimír Nešpor, zástupce ředitele školy ISŠ Semily,
náhradník Ing. Petr Holubička, zástupce ředitele školy,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1331/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 76
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (77) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Částečná
modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 823/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Částečná modernizace
kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to ve složení
Jana Hlaváčová, vedoucí technického úseku Střední školy řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou,
náhradník Bc. Helena Černá, projektový manažer – účetní Střední školy řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
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náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky oddělení financování
nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1356/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 77 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (78) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy
bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 824/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové
jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Stavební úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL
Frýdlant“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
Mgr. Alena Dvořáková, ředitelka školy,
náhradník Marie Bušovská, zaměstnankyně školy,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1361/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 78 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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80. (79) Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k.ú. Machnín a k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (FAMA 2017/03/031)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085a)
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085b)
b) kupní smlouva
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 825/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k.ú. Machnín a k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (FAMA 2017/03/031)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085a)
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Hajniště pod Smrkem (FAMA 2017/03/085b)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí
- p.p.č. 952/19 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 952/22 o výměře 625 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 952/26 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 952/27 o výměře 74 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 952/29 o výměře 189 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Machnín a obci Liberec, evidovaným na listu vlastnictví č. 29
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
- p.p.č. 561/8 o výměře 852 m2, ostatní plocha, silnice,
- p.p.č. 561/10 o výměře 67 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy a obci Chrastava, evidovaným
na listu vlastnictví č. 81 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 42196451,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 235.500 Kč (slovy: dvě stě třicet pět
tisíc pět set korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec,
2. a) s koupí - části p.p.č. 67/2 označené jako díl „b“ o výměře 79 m2, nově sloučené
do p.p.č. 59, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 231-10/2016
ze dne 2.3.2016, v katastrálním území Hajniště pod Smrkem a obci Nové Město
pod Smrkem, evidovaným na listu vlastnictví č. 17 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, '''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.950,- Kč (slovy: tři
tisíce devět set padesát korun českých), předmětný pozemek je trvale dotčen stavbou
„Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště“,
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3.

b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant,
a) s koupí části p.p.č. 42/3 označené jako díl „a“ o výměře 7 m2, nově sloučené
do p.p.č. 59, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 231-10/2016
ze dne 2.3.2016, v katastrálním území Hajniště pod Smrkem a obci Nové Město
pod Smrkem, evidovaným na listu vlastnictví č. 64 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, od '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), předmětný pozemek je trvale dotčen
stavbou „Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště“,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1476/2017 mezi Libereckým krajem
a státním podnikem Lesy České republiky,
2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1501/2017 mezi Libereckým krajem a
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
3.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1500/2017 mezi Libereckým krajem a '''''''''
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 05. 2017
b) po schválení koupí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 79

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

81. (80) Majetkoprávní operace – pronájem
a)
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou
b)
nájemní smlouva
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 826/17/RK
Majetkoprávní operace – pronájem
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a)
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou
b)
nájemní smlouva
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) pronájem nebytových prostor – 2 kanceláří (č. 3.09, 3.10) o celkové podlahové ploše
54,26 m2, nacházejících se ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob
využití jiná stavba (budova „E“) jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, a dále 1 parkovacího místa na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1,
nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem
Staroměstské nám. 932/6, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, za účelem
administrativní a kancelářské činnosti „Eurocentra Liberec“, za nájemné ve výši
1.050 Kč za m2/rok za nebytové prostory a ve výši 3.966,94 Kč bez DPH/rok
za 1 parkovací místo na parkovišti před budovou, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2017
do 31. 12. 2023,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/1345/2017 mezi Libereckým krajem
a Ministerstvem pro místní rozvoj
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 80 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 827/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru 6 kusů hraček v celkové výši 3.194 Kč (slovy: tři tisíc jedno sto
devadesát čtyři korun českých) od ''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., Ing. Rudolfa Fockeho.
Termín: 12. 05. 2017
hlasování č. 81 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. Projektový záměr „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK - záložní
zdravotnické operační středisko“
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
MUDr. Sobotka stručně uvedl předložený materiál.
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M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o bližší specifikaci o jakou technologii se jedná
a kde bude tato technologie umístěna.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 828/17/RK
Projektový záměr „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK - záložní
zdravotnické operační středisko“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK - záložní
zdravotnické operační středisko“
a ukládá
a) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
o usnesení rady kraje ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o.,
MUDr. Vladimíra Hadače.
Termín: 30. 05. 2017
b) MUDr. Vladimíru Hadačovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
zajistit zpracování projektové žádosti včetně příloh do Integrovaného regionálního
operačního programu, prioritní osy 3, specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT,
výzvy č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
hlasování č. 82

pro

8

proti

0

Termín: 29. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

84. Zahraniční pracovní cesta č. 43/2017
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 829/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 43/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje, resort životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova, v termínu 15. - 19. května 2017 do Švýcarska.
hlasování č. 83 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (86) Písemná informace
Přehled veřejných zakázek projednaných na 6. a 7. zasedání rady kraje
a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje
M. Půta požádal organizační oddělení, aby zaslalo e-mail zastupitelům LK, že tato písemná
informace, včetně všech materiálů, je zpřístupněna na extranetu LK všem zastupitelům, vždy
po projednání v radě kraje.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 830/17/RK
Písemná informace
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Přehled veřejných zakázek projednaných na 6. a 7. zasedání rady kraje
a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou
informaci
"Přehled veřejných
zakázek projednaných
na 6. a 7. zasedání rady kraje a 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje".
hlasování č. 84 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (89) Zahraniční pracovní cesta č. 44/2017
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 831/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 44/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Marka Pietera, náměstka hejtmana, v termínu 8. - 12. května
2017 do Švýcarska.
hlasování č. 85 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů.
Mgr. Otta vysvětlit, že ke splnění došlo již 26. 4. 2017, ale informace o splnění zpracovateli
tohoto materiálu byla zaslána až po odevzdání členům rady kraje.
M. Půta požádal o úpravu usnesení včetně důvodové zprávy po projednání, a to že úkol
z přijatého usnesení č. 552/16/ZK byl splněn dne 26. 4. 2017.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 832/17/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 490/16/ZK ad b) z 31. 3. 2017 na 31. 5. 2017,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 524/15/ZK, 548/16/ZK, 552/16/ZK, 94/V/16/ZK,
95/1V/16/ZK, 103/V/16/ZK, 17/17/ZK, 20/17/ZK, 35/17/ZK, 43/17/ZK, 51/17/ZK,
64/17/ZK, 65/17/ZK, 84/17/ZK, 91/17/ZK, 96/17/ZK, 105/17/ZK, 108/17/ZK, 109/17/ZK,
110/17/ZK, 111/17/ZK, 112/17/ZK, 113/17/ZK, 114/17/ZK, 117/17/ZK, 121/17/ZK,
122/17/ZK, 123/17/ZK, 124/17/ZK, 127/17/ZK, 128/17/ZK, 130/17/ZK, 136/17/ZK
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 86 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

88. (87) Různé
P. Tulpa podal bližší informace týkající se plánované zahraniční pracovní cesty do Vinnycké
oblasti.
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Mgr. Martina
Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek a Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení
dopravní obslužnosti.
M. Pieter shrnul fakta ve vývoji celé situace veřejných zakázek týkajících se zajištění
dopravní obslužnosti pro oblast Sever a Východ. Požádal členy rady kraje, aby projednali
a následně rozhodli, kterou variantu má rezort dopravy, investic a veřejných zakázek,
připravit a následně realizovat. Zdůraznil, že pro učinění dalších kroků je nutné rozhodnutí
samosprávy a jasné zadání, zda mají pracovat na variantě VZ 10 či řešit zajištění dopravní
obslužnosti vnitřním dopravcem.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze ohledně přerozdělení a změny počtu oblastí a následného
nového vypsání veřejné zakázky v JŘBU, vypsání VZ na 10 let, dále o zřízení vnitřního
dopravce, a o dalším vyjednávání s vítězem veřejné zakázky, posouzení KORID LK.
Ing. Čáp shrnul, že členové rady kraje na 9. mRK rozhodli, že veřejné zakázky pro oblast
Východ a Sever jsou zrušeny a nyní bude pan hejtman a statutární náměstkyně vyjednávat
se společností BusLine. Na základě výstupů z tohoto jednání bude následně řešena oblast
Západ.
Další náměty ani připomínky nikdo neměl. M. Půta, hejtman, ukončil 8. zasedání rady kraje
v roce 2017 v 10.10 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé:

Petr Tulpa

……………..………………….……

Ing. Radka Loučková Kotasová

………………………………………

………………………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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Liberec 5. 5. 2017
Zapsala: Jitka Machálková
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