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21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.12.2017

Pořadí jednání č. 106
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační 
fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z 
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a 
zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného 
použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 354/17, kterým se:

     a) snižují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora předcházení 
vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů ve 
výši 1.475.686 Kč,

     b) navyšují a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond 
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program 8.5 Podpora 
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití 
bioodpadů ve výši 1.475.686 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

     c) snižují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.2 Podpora ochrany 
přírody a krajiny ve  výši 308.000 Kč,

     d) navyšují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.3 Podpora 
včelařství ve výši 308.000 Kč,

2) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého 
kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a 
podpora sběru a využití bioodpadů v úhrnném objemu 1.475.686 Kč níže uvedeným 
příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 4. 2017 - 30. 9. 2018 do výše:

Č.
Název 

žadatele
IČ /

sídlo žadatele
Název / účel projektu

Závazné výstupy 
projektu

Dotace 
do výše 
v Kč / 
podíl 

dotace z 
celkovýc

h 
způsobilý

ch 
výdajů v 

%

1. Obec Bělá

00275603

Bělá 142, 514 
01 Jilemnice

Kontejnerová stání se 
zastřešením v obci 
Bělá

kontejnerové stání se 
zastřešením - ks - 3

98 899

30,00
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2.
Obec 
Čistá u 
Horek

00275662 

Čistá u Horek 
152, 512 35 
Čistá u Horek

Kompostéry pro 
Čistou

domácí kompostér -
ks - 30

51 000

68,00

3.
Město 
Doksy 

00260444

náměstí
Republiky 193, 
472 01 Doksy

Vybudování
zpevněných ploch pod 
kontejnery/nádoby na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 
nebo výrobky k 
opětovnému použití

zpevněné plochy pod 
kontejnery/nádoby na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 
nebo výrobky k 
opětovnému použití -
ks - 5

77 013

50,00

4.
Město 
Chrastava 

00262871 

náměstí 1. máje 
1, 463 31 
Chrastava

Úprava 
kontejnerových stání
pro tříděný odpad v 
Chrastavě

zpevnění plochy 
kontejnerového stání
- ks - 8

82 645

50,00

5.
Město 
Jilemnice 

00275808

Masarykovo 
náměstí 82, 
514 01 
Jilemnice

Údržba a doplnění sítě
sběrných nádob na 
tříděný odpad

úprava 
kontejnerových stání
- ks - 7

120 000

52,34

6.
Obec 
Kacanovy 

00275816

Kacanovy 51, 
511 01 Turnov

Stání pro kontejnery 
na tříděný odpad -
Kacanovy

kontejnerové stání -
ks - 3; realizace 
zpevněné plochy -
m2 - 128

120 000

46,45

7.
Obec 
Klokočí

00580813 

Klokočí 65, 
511 01 Turnov

Kompostéry pro 
Klokočí

kompostéry - ks - 48
120 000

69,44

8.
Statutární
město 
Liberec 

00262978 

nám. Dr. E. 
Beneše 1/1, 
460 59 Liberec 
1

Kontejnerová stání
Starý Harcov

zpevnění stanovišť
pro kontejnery - ks -
4; zpevnění stanovišť
pro kontejnery - m2 -
49,5

95 129

68,00

9.
Obec 
Loučky

00580830 

Loučky 34, 
511 01 Turnov

I v Loučkách třídíme! kompostéry - ks - 45
81 000

50,00
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10
.

Obec 
Mařenice 

00260738 

Mařenice 26, 
471 56 
Mařenice 

Vybudování nových 
dvou stání na bioodpad 
a tříděný odpad

stání na bioodpad a 
tříděný odpad - ks - 2

120 000

21,01

11
.

Město 
Mimoň

00260746 

Mírová 120, 
471 24 Mimoň

Pořízení domácích 
kompostérů

kompostér 1000  l -
ks - 20; kompostér 
2000  l - ks - 15

120 000

61,22

12
.

Obec 
Mříčná

00275930 

Mříčná 211, 
512 04 Mříčná

Zpevněná plocha a 
kontejnerové stání pro 
kontejnery

zpevněná plocha - m2 
- 52; kontejnerové
stání - ks - 4

100 000

48,17

13
.

Obec 
Pertoltice 
pod 
Ralskem 

00672912 

Pertoltice pod 
Ralskem 165, 
471 24 Mimoň

Zpevnění ploch pro 
kontejnery na 
využitelné složky 
komunálního odpadu v 
Pertolticích pod 
Ralskem

zpevnění ploch - ks -
4

50 000

48,36

14
.

Město 
Rokytnice 
nad 
Jizerou

00276057 

Horní
Rokytnice 197, 
512 44 
Rokytnice nad 
Jizerou

Rozšíření sběrných 
míst pro využitelné
složky KO v Rokytnici 
nad Jizerou

zpevněná plocha pro 
kontejnery včetně
zastřešení - ks - 1

120 000

49,85

15
.

Město 
Železný
Brod 

00262633 

nám. 3. května 
1 
468 22 Železný
Brod

Kontejnerová stání v 
Železném Brodě 1.

kontejnerové stání -
ks - 3

120 000

25,20

3) s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z 
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora 
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití 
bioodpadů, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové 
ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu 
vyčerpání alokace výzvy:

č.
Název 

žadatele
IČ / sídlo žadatele

Název / účel 
projektu

Závazné výstupy 
projektu

Dotace 
do výše 

v Kč
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1. Obec Bozkov 
00275611

Bozkov 270
512 13 Bozkov

Kontejnerová
stání Bozkov

kontejnerové stání
- ks - 2

0

2.
Město Český
Dub

00262722

náměstí Bedřicha 
Smetany 1, 463 43 
Český Dub

Přístřešky na 
odpadové nádoby 
- městský
mobiliář

Přístřešek na 
odpadové nádoby 
- ks - 11;
vybudování
zpevněné plochy -
1

0

3.
Obec 
Jeřmanice

46744959

Pastevní 274, 
Jeřmanice,
463 12 Liberec 25

Kontejnerová
stání Jeřmanice

kontejnerové stání
(dvojmodul) - ks -
1

0

4) s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z 
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora 
předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití 
bioodpadů, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro 
další hodnocení:

č.
Název 

žadatele
IČ / 

sídlo žadatele 
Název / účel 

projektu
Odůvodnění

1.
Obec Dlouhý
Most 

46744941 

Dlouhý Most 193, 
463 12 Liberec 25

Výstavba 
kontejnerového stání
pro tříděný odpad 
Dlouhý Most

Chybí podrobný položkový
rozpočet a kopie dokladu o 
zřízení bankovního účtu. 

2.
Obec 
Karlovice 

00275824

Karlovice 12, 
511 01 Turnov

Úprava 
kontejnerového stání
a přístřešku sběrného 
místa pro tříděný
odpad

Chybí kopie dokladu o 
zřízení bankovního účtu. 

3. Obec Křižany 

00262943 

Křižany 340, 
463 53 Křižany

Pořízení kontejneru 
na využitelné složky 
komunálního odpadu

Není v souladu s účelem 
vyhlášeného programu.
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4.
Obec Proseč
pod Ještědem 

00671941 

Proseč pod 
Ještědem 89, 463 
43 Proseč pod 
Ještědem

Vybudování
kontejnerových stání

Chybí podrobný položkový
rozpočet na stavební práce.

5.
Obec Roztoky 
u Jilemnice 

00276081 

Roztoky u 
Jilemnice 240, 512 
31 Roztoky u 
Jilemnice 

Malý sběrný dvůr

Není zcela v souladu s 
účelem vyhlášeného 
programu. Z žádosti není
jasné, co bude konkrétně
realizováno. Zcela chybí
podrobný položkový
rozpočet.  

6. Obec Tatobity

00276197 

Tatobity 85 
512 53 Tatobity 

Vybudování
kontejnerových stání
pro kontejnery

Chybí podrobný položkový
rozpočet. Žádost je 
nesrozumitelná.

7. Obec Višňová

00263265 

Višňová 184 
464 01 Frýdlant

Efektivnější třídění
odpadů v obci 
Višňová

Chybí textová část popisu 
projektu a podrobný
položkový rozpočet k většině
požadavku.   

5) se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora 
sběru a využití bioodpadů, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše 
uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce 2017

a  u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a 
rozvoje venkova, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 354/17 a poskytnutí 
dotací výše uvedeným příjemcům včetně vzoru smlouvy Zastupitelstvu Libereckého kraje k 
projednání a schválení.

Termín: 19. 12. 2017


