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7. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 18.04.2017

Pořadí jednání č. 61
Rozpočtové opatření č. 121/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí 
o poskytnutí dotací v rámci  programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

1) rozpočtové opatření č. 121/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, 
projekt „Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 592.500 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 519.808,99 Kč na základě předložených 
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,

     b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 72.691,01 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 592.500 Kč takto:

č.a. jméno příjemce

původní výše dotace 

(v Kč) schválená 

radou kraje 

navrhovaná 

nová výše 

dotace (v Kč)

2673920000 '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 0,00 112.500

2673930000 ''''''''''' '''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 0,00 120.000

2673950000 ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 0,00 120.000

2673960000 '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' 0,00 120.000

2673940000 ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' 0,00 120.000

2) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

Registrační číslo žadatele 1509
Jméno a příjmení žadatele '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 3.3.2017 - 2.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 293
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 244
Katastrální území '''''''''''''''''''
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Počet bytových jednotek 2

Registrační číslo žadatele 1512
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů 
vstupních dveří.

Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 6.3.2017 - 5.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 12
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 77
Katastrální území '''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1511
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 6.3.2017 - 5.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 29
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 15
Katastrální území '''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1510
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů 
vstupních dveří.

Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 6.3.2017 - 5.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 94
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 77
Katastrální území '''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1498
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''' '''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
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Zhodnocení energetickým specialistou Dílčí výměna oken.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 13.3.2017 - 12.3.2018
Místo realizace:
Adresa '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 436
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 18
Katastrální území '''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 2

Registrační číslo žadatele 1516
Jméno a příjmení žadatele '''''''' '''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa

Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 120.000 Kč
Podíl na celkových výdajích 80%
Doba realizace projektu 14.3.2017 - 13.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 72
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 198
Katastrální území '''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1493
Jméno a příjmení žadatele ''''''''' '''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa

Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor.
Výše poskytnuté dotace 120.000 Kč
Podíl na celkových výdajích 80%
Doba realizace projektu 17.3.2017 - 16.3.2018
Místo realizace:
Adresa '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 289
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 595
Katastrální území ''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1519
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa

Zhodnocení energetickým specialistou
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“ od 
venkovního (např. zádveří).

Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 17.3.2017 - 16.3.2018
Místo realizace:
Adresa '''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 228
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 55
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Katastrální území '''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 2

Registrační číslo žadatele 1521
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 20.3.2017 - 19.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 33
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 218
Katastrální území ''''''''''' '''''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 2

Registrační číslo žadatele 1513
Jméno a příjmení žadatele '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa

Zhodnocení energetickým specialistou Dílčí výměna oken.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 22.3.2017 - 21.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 171
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 2194
Katastrální území '''''''''''''' ''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1522
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 22.3.2017 - 21.3.2018
Místo realizace:
Adresa '''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 164
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 304
Katastrální území '''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 2

Registrační číslo žadatele 1507
Jméno a příjmení žadatele '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''''''''
Zdroj vytápění Kondenzační kotel na zemní plyn
Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
Výše poskytnuté dotace 90.000 Kč
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Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 27.3.2017 - 26.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 753
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 1730
Katastrální území ''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1523
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''''' ''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava

Zhodnocení energetickým specialistou Dílčí výměna oken.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 28.3.2017 - 27.3.2018
Místo realizace:
Adresa ''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 286
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 332
Katastrální území '''''''''''''' ''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

r o z h o d u j e

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 
592.500 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše a o uzavření smlouvy se žadateli 
podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK:

Registrační číslo žadatele 1392
Jméno a příjmení žadatele '''''''''''' '''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa

Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích 75%
Doba realizace projektu 31.8.2016 - 30.8.2017
Místo realizace:
Adresa '''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 52
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 382
Katastrální území ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1393
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''' '''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''
Zdroj vytápění Tepelné čerpadlo
Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 120.000 Kč
Podíl na celkových výdajích 80%
Doba realizace projektu 5.9.2016 - 4.9.2017
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Místo realizace:
Adresa ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 821
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 618
Katastrální území ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1395
Jméno a příjmení žadatele ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''
Zdroj vytápění Tepelné čerpadlo
Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace 120.000 Kč
Podíl na celkových výdajích 80%
Doba realizace projektu 5.9.2016 - 4.9.2017
Místo realizace:
Adresa ''''''''''' ''' '''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''' ''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 558
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 337
Katastrální území '''''''''''' '''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 1

Registrační číslo žadatele 1396
Jméno a příjmení žadatele '''''''''''''' '''''''''''''''''
Datum narození žadatele ''''''''''''''''''''''
Zdroj vytápění Tepelné čerpadlo
Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor.
Výše poskytnuté dotace 120.000 Kč
Podíl na celkových výdajích 80%
Doba realizace projektu 5.9.2016 - 4.9.2017
Místo realizace:

Adresa
''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' 
'''''''''''''''''''''''

Číslo listu vlastnictví 82
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 621
Katastrální území '''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 3

Registrační číslo žadatele 1394
Jméno a příjmení žadatele '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
Datum narození žadatele '''''''''''''''''''''''''''''

Zdroj vytápění
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním – výhradně 
biomasa; akumulační nádoba

Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor.
Výše poskytnuté dotace 120.000 Kč
Podíl na celkových výdajích 80%
Doba realizace projektu 5.9.2016 - 4.9.2017
Místo realizace:
Adresa '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''
Číslo listu vlastnictví 683
Číslo parcely zastavěné nemovitosti 343
Katastrální území ''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''

Počet bytových jednotek 2

a  u k l á d á
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1) René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, 
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: 30. 06. 2017

2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 121/17 jako písemnou informaci 
na jednání zastupitelstva kraje.

Termín: 30. 05. 2017


