
GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s  r. o. 1 / 3 

 

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.06.2017 

 
Pořadí jednání č. 123 

Zmařená investice – projekty transformace Domova Sluneční dvůr, příspěvkové 

organizace 

 

Rada kraje po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o ukončení realizace projektů „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční 

Dvůr, p.o. – Sosnová“, „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. – 

Zahrádky“, „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. – Česká Lípa, 

Lada“ a „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. – Jestřebí“ v rámci 

Integrovaného operačního programu (2007-2013), a to na základě usnesení Rady Libereckého 

kraje č. 704/14/RK ze dne 29.4.2014, 

s o u h l a s í  

      a) s vyřazením majetku celkem ve výši 239.883,10 Kč vedeného na účtu 042 – 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu 

„Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. – Sosnová“ z 

evidence kraje jako zmařenou investici: 

Název Pořizovací 

cena  

Rok 

pořízení 

Polohopisné a výškopisné zaměření 4.235 Kč 2013 

Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 199.650 Kč 2013 

Měření radonu 5.179 Kč 2013 

Geometrický plán na rozdělení pozemku 5.808 Kč 2014 

Projektová dokumentace k přístupové komunikaci  24.757 Kč 2014 

Uveřejnění formuláře (NESS Czech s.r.o.)  254,10 Kč 2014 

Celkem 239.883,10 Kč 

 
 

      b) s vyřazením majetku celkem ve vši 116.981 Kč vedeného na účtu 042 – 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu 

„Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. – Zahrádky“ jako 

zmařenou investici 

Název Pořizovací 

cena  

Rok 

pořízení 

Polohopisné a výškopisné zaměření 4.235 Kč 2013 

Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 45.980 Kč 2013 
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(vč. přípravných prací) 

Měření radonu 3.291 Kč 2013 

Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr 

zhotovitele 
57.475 Kč 2014 

Investiční záměr (Partyzánská)  6.000 Kč 2014 

Celkem 116.981 Kč 

 

 

      c) s vyřazením majetku vedeného na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu „Transformace pobytového zařízení 

Domov Sluneční Dvůr, p.o. – Česká Lípa, Lada“ jako zmařenou investici 

Název Pořizovací 

cena  

Rok 

pořízení 

Polohopisné a výškopisné zaměření 4.235 Kč 2013 

Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 79.860 Kč 2013 

Měření radonu 3.223 Kč 2013 

Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr 

zhotovitele 
99.825 Kč 2014 

Celkem 187.143 Kč 

 

 

      d) s vyřazením majetku celkem ve výši 436.337 Kč vedeného na účtu 042 – 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu 

„Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční Dvůr, p.o. – Jestřebí“ jako 

zmařenou investici 

Název Pořizovací 

cena  

Rok 

pořízení 

Znalecký posudek  5.880 Kč 2011 

Uveřejnění formuláře (NESS Czech s.r.o.) 756 Kč 2012 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové 

dokumentace 
233.490 Kč 2012 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové 

dokumentace - dodatek 
44.904 Kč 2012 

Soubor znaleckých posudků 33.400 Kč 2012 
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Znalecký posudek  6.800 Kč 2012 

Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 45.980 Kč 2013 

Polohopisné a výškopisné zaměření 4.235 Kč 2013 

Měření radonu 3.417 Kč 2013 

Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr 

zhotovitele 
57.475 Kč 2014 

Celkem 436.337 Kč 

 

 

a  u k l á d á  

Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální 

rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup při vyřazování 

majetku kraje jako zmařenou investici 

Termín: 31. 07. 2017 


