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12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.07.2017 

 
Pořadí jednání č. 64 

Zmařená investice – projekty „Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské 

léčebny Cvikov“ a „Vodní nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“ 

 

Rada kraje po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

a)  informaci o ukončení přípravy projektu „Snížení energetických nákladů v pavilonu A 

Dětské léčebny Cvikov“ připravovaného do Operačního programu Životní prostředí 

2007-2013 a programu Zelená úsporám, 

b)  informaci o ukončení přípravy projektu „Vodní nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“ 

připravovaného do Operačního programu Životní prostředí, a to na základě usnesení 

Rady Libereckého kraje č. 1207/10/RK ze dne 20. 9. 2010, 

s o u h l a s í  

a)  s vyřazením a likvidací majetku celkem ve výši 336.206 Kč vedeného na účtu 042 – 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu 

„Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské léčebny Cvikov“ z evidence kraje 

jako zmařenou investici: 

 

Název Pořizovací 

cena  

Rok 

pořízení 

Aktualizace projektové dokumentace z roku 2007 (výkaz výměr, rozpočty, …) - 

OPŽP 
16.660,00 2009 

Aktualizace energetického posudku - OPŽP  45.446,00 2009 

Zpracování projektové žádosti - OPŽP 83.300,00 2009 

Aktualizace energetického auditu - Zelená úsporám 24.000,00 2010 

Aktualizace projektové dokumentace z roku 2009 - Zelená úsporám 82.800,00 2010 

Zpracování projektové žádosti – Zelená úsporám 84.000,00 2011 

Celkem    336.206,00 Kč 

 

 

b)  s vyřazením a likvidací majetku celkem ve výši 194.350 Kč vedeného na účtu 042 – 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu „Vodní 

nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“ z evidence kraje jako zmařenou investici: 

 

Název Pořizovací 

cena  

Rok 

pořízení 

Projekční práce (přípravné) 35.000,00 2009 

Projekční práce (výkaz výměr, rozpočet) 90.000,00 2009 
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Biologické hodnocení  19.000,00 2009 

Geometrický plán 7.000,00 2009 

Dopracování projektové dokumentace 23.350,00 2010 

Aktualizace biologického hodnocení 20.000,00 2010 

Celkem    194.350,00 Kč 

 

 

a  u k l á d á  

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

rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup při likvidaci majetku 

kraje jako zmařenou investici. 

Termín: 31. 08. 2017 


