Z á p i s č. 4
ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 3. 3. 2020
Přítomno

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

Omluvena

Ing. Květa Vinklátová

Ověřovatelé

Ing. Michal Kříž a Jiří Löffelmann

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 3. RK dne 18. 2. 2020 a ze 4. mRK dne 24. 2. 2020
4. zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Ing. Michal Kříž a Jiří Löffelmann, zapisovatelkou dnešního jednání byla
určena Jitka Machálková.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 3. RK dne 18. 2. 2020 a ze 4. mRK dne
24. 2. 2020. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 3. RK dne 18. 2. 2020
a ze 4. mRK dne 24. 2. 2020

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.
6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 25. 2. 2020

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Rozpočtové opatření č. 87/20 – úpravy
v kapitole 917 01 – Transfery odbor
kancelář hejtmana

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
1)

2)

3)

rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
spolku Letci Liberec z.s., plk. Františka
Truhláře
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
spolku Československá obec legionářská
– Jednota Česká Lípa

7.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery odbor
kancelář hejtmana – Česká membránová
platforma, z.s.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 98/20 – úpravy v kapitole 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana
a rozhodnutí o poskytnutí investičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Smlouva o výpůjčce uměleckých děl
mezi Libereckým krajem a Oblastní
galerií Liberec, příspěvková organizace

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Zrušení koncesního řízení „Provozovatel
stravovacího centra v budově „D“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

11.

Návrh na volbu přísedících Krajského
soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci

Z

12.

Rozpočtové opatření č. 72/20 - alokace
použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2020, finanční vypořádání kapitol
peněžních fondů kraje za rok 2019

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

13.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až únor 2020

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

14.

Financování sociálních služeb
Z
dle zvláštního zákona – Vyhlášení
dotačního řízení, na podporu sociálních
služeb v Libereckém kraji
(předfinancování) na rok 2021,
financovaného z rozpočtu Libereckého
kraje a Pravidla pro poskytování
a čerpání finančních prostředků
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
sociálních služeb na rok 2021
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Ing. Jitka Volfová odb. správní

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
15.

Zajištění dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti sociálních služeb 2018
– 2020 - procesní postup při změně
vyrovnávací platby na rok 2020

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

16.

Změna příloh zřizovacích listin
příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

17.

Rozpočtové opatření č. 83/20 - úpravy
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace v oblasti sociálních
věcí z rozpočtu Libereckého kraje
organizaci Rytmus Liberec, o. p. s.

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Souhlas s vyřazením nepotřebného
majetku svěřeného zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

20.

Stanovení platu řediteli zařízení Domov
důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

21.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 82/20 – přesun prostředků v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí – přesun z akce „Předfinancování
zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc v období před schválením
účelové dotace MPSV pro výplatu
státního příspěvku zřizovatelům zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc“,
pod ÚZ 13307 zpět do „SPO
- spolufinancování osob pověřených
k výkonu SPOD“, odkud byly prostředky
dočasně vyjmuty

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku, vyplacení záloh, posunutí
termínu vyúčtování účelových příspěvků
příspěvkovým organizacím resortu
sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
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Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
23.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 77/20 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba
- poskytnutí vyrovnávací platby
na zajištění lékařské pohotovostní
služby, zajištění protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby
a zajištění lékařské pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství.

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

24.

Rozpočtové opatření č. 100/20 – alokace Z pís. MUDr. Přemysl
použitelných finančních zdrojů minulých
Sobotka
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2020 - navýšení výdajů kapitoly 912 09
Účelové příspěvky PO odbor
zdravotnictví

odb. zdravotnictví

25.

ILMA z. s. – prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 80/20 – úprava kapitoly 912 04
– Účelové příspěvky PO / odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení
vratek nedočerpaných mimořádných
příspěvků poskytnutých příspěvkovým
organizacím kraje na zabezpečení
Stipendijního programu v roce 2019

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Rozpočtové opatření č. 79/20 – navýšení Z pís. Petr Tulpa
příjmů a výdajů 2020 – kapitola 914 04
– působnosti - dotace na realizaci
projektu „Liberecký kraj – Zvyšování
ochrany škol a školských zařízení jako
měkkých cílů“, a plná moc
pro zastupování Libereckého kraje

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozpočtové opatření č. 81/20 – úprava
kapitoly 916 04 – finanční prostředky
přijaté jako odvod za porušení
rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT

A)

projekt Fitness Dance 2017

B)
C)

projekt Tanec pro zdraví
projekt Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve spolku ILMA 2017
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Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
29.

Rozpočtové opatření č. 85/20 – úprava
Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– poskytnutí neinvestiční účelové dotace
Domu dětí a mládeže Libertin, Česká
Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková
organizace na realizaci projektu Zlatý
oříšek 2020

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Rozpočtové opatření č. 95/20 – úprava
Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 – účelová dotace ze státního
rozpočtu na zabezpečení okresních
a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v roce
2020

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Rozpočtové opatření č. 96/20 – úprava
Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– poskytnutí finanční podpory projektům
v rámci záštit v oblasti vzdělávání
a mládeže, tělovýchovy a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z kapitoly 917 04 - Dětskému
diagnostickému ústavu, středisku
výchovné péče a základní škole, Liberec
na zajištění provozu ambulantních
středisek výchovné péče

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Jmenování členů konkurzní komise
pro posuzování uchazečů o jmenování
na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

a)

b)

c)
34.

Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova
373, příspěvkové organizace,
Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické, Liberec,
Kostelní 9, příspěvkové organizace,
Dětského domova, Dubá-Deštná 6,
příspěvkové organizace
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Technické
univerzitě v Liberci na projekt Cena
hejtmana Libereckého kraje pro studenty
TUL

-5-

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
35.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Vyřazení a prodej nepotřebného
movitého majetku svěřeného Střední
škole hospodářské a lesnické, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvkové organizaci
– tahač lesní pásový

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Výroční zpráva společnosti Silnice LK
a.s. za hospodářský rok 2019, účetní
období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“

38.

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Zpracování koncepce turistické dopravy
v rámci IDS IDOL – KORID LK,
spol. s r. o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

39.

Smlouva o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2020 – město Nový Bor
(nadstandard)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

40.

Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2020 – firmy

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

41.

Smlouva o finanční spolupráci
při realizaci akce „Dopravní terminál
v Rychnově u Jablonce nad Nisou“

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

42.

Rozpočtové opatření č. 93/20 – úprava
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“; přesun
z jednotlivých akcí na nespecifikovanou
rezervu

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

43.

Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic
Z pís. Ing. Jan Sviták
II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji

odb. dopravy

44.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 94/20 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2020 do kapitoly 914 06 – Působnosti,
odbor dopravy

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

45.

Smlouva o spolupráci při přípravě
stavební akce „Humanizace ulice Mírová
v Mimoni“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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Z

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
46.

Informace o stavu projednání projektové
dokumentace na osazení svislého
dopravního značení ve věci omezení
tranzitní nákladní dopravy na silnicích
II. třídy z důvodu zpoplatnění úseku
silnice I/38 mýtným

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

47.

Uspořádání sítě pozemních komunikací
na území města Turnova a v jeho okolí
– stanovení dalšího postupu v návaznosti
na vyjádření města Turnov

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

48.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Oprava objízdných tras
v Jablonném v P.“ a včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

49.

Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň
- hranice Libereckého kraje III.“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

50.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/290 Sklenařice
- Vysoké nad Jizerou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

51.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2828 Karlovice“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

52.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 26832-6 Provodín – most přes
Robečský potok a Most ev. č. 260-001
za Dubou v rokli“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

53.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Okružní křižovatka III/29024
Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28411 Roztoky
u Jilemnice“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28712 Rychnov
u Jablonce nad Nisou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Okružní
křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou
(Ostrý roh)“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Okružní
křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou
(Ostrý roh)“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

58.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDI - Silnice III/28411
Roztoky u Jilemnice“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

59.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Most
ev. č. 26832-6 Provodín – most přes
Robečský potok a Most ev. č. 260-001
za Dubou v rokli“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

60.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Mosty
Semilsko 2020“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

61.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Karlovice
a Jablonecko 2020“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

62.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „TDI - Silnice II/290 Sklenařice
- Vysoké nad Jizerou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

63.

Poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků příspěvkovým organizacím
rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, včetně podmínek
stanovených zřizovatelem v rámci
kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací a souhlas
se změnou názvu akce

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

64.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 89/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
- Převod nevyčerpaných prostředků
do programu 7.1 Kulturní aktivity v LK
7.7 Podpora cestovního ruchu
v turistických oblastech, 7.8 Podpora
infocenter, 7.9 Podpora nadregionálních
témat

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

65.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 91/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
– poskytnutí dotací v rámci programu 7.1
Kulturní aktivity v Libereckém kraji
na rok 2020

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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66.

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora KČT

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

67.

Změna zřizovací listiny a její přílohy č. 1 Z
Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové
organizace rezortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo
68.

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora turistické
oblasti Máchův kraj

69.

Aktualizace projektového záměru
„Záchrana pokladů Severočeského
muzea v Liberci“, Severočeského muzea
v Liberci, příspěvková organizace

70.

Rozpočtové opatření č. 97/20 – úpravy
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, a rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
LK - záštity s finanční podporou

71.

Žádost o změnu projektu příjemce
Z
účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Nová Ves nad Popelkou,
č. OLP/2771/2019

Jiří Löffelmann

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

72.

Žádost o poskytnutí individuální účelové Z
dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na „Organizačně technické zajištění
implementace Integrované strategie
rozvoje regionu Krkonoše 2020“ žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí
a smlouva o poskytnutí dotace
č. OLP/434/2020

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

73.

Plná moc pro Michala Kříže
k zastupování Libereckého kraje
při uzavírání smluv o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
individuálních dotací a záštit s finanční
podporou z rozpočtu Libereckého kraje
- resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního
plánování

Mgr. René Havlík 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

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Z

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
74.

Vyhlášení Programu „Asistenční
vouchery Libereckého kraje“ v rámci
projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

75.

Zpráva o ukončení realizace projektu
„Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových
opatření pro povodí Lužické Nisy
na území LK“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

76.

Plná moc k projektům kotlíkových dotací
v Libereckém kraji

Mgr. René Havlík odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

77.

Rozpočtové opatření č. 84/20 - úpravy
Z pís. Ing. Radka
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
Loučková
– Spolufinancování EU, odbor
Kotasová
regionálního rozvoje a evropských
projektů, rozhodnutí a změny rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

78.

Rozpočtové opatření č. 86/20 – úprava
Z pís. Ing. Radka
specifických ukazatelů v kapitole 917 02
Loučková
– Transfery, odbor regionálního rozvoje
Kotasová
a evropských projektů, záštity s finanční
podporou

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

79.

Registrace akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu
„Revitalizace zeleně v areálu Domu
seniorů Liberec – Františkov, p. o.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

80.

Rozpočtové opatření č. 78/20 – úprava
Z pís. Jiří Löffelmann
kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství
– zapojení účelových dotací
z Ministerstva financí ČR na náhradu
škod způsobených zvláště chráněnými
živočichy do rozpočtu Libereckého kraje
2020

odb. životního
prostředí
a zemědělství

81.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Aktualizace
Koncepce ochrany přírody a krajiny
Libereckého kraje pro období 2021+“

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

Jiří Löffelmann

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
82.

Schválení licenční bezúplatné smlouvy
s TV Natura spol. s.r.o. k poskytnutí
oprávnění pro vysílání osvětového videa
Libereckého kraje na podporu zadržování
vody v krajině
NEPŘEDLOŽENO

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
83.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 92/20 - Úprava Zásad pro udělení
ocenění Výrobek Libereckého kraje
z odvětví potravinářství – zemědělství,
snížení výdajů v kapitole 914 08
- působnosti a navýšení výdajů v kapitole
917 08 - Transfery

Jiří Löffelmann

84.

Majetkoprávní operace – darování

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)
b)
85.

pozemku v k. ú. Semily
darovací smlouva
Majetkoprávní operace – prodej

1.

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

2.

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

86.

Majetkoprávní operace – koupě

a)
b)
87.

pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého
Mostu
kupní smlouva
Majetkoprávní operace – budoucí koupě

a)
b)

odb. životního
prostředí
a zemědělství

pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonce
nad Nisou
budoucí kupní smlouva
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88.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí pozemku v k. ú. Horní Libchava

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

89.

Majetkoprávní operace – darování

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.

a) pozemků v k. ú. Lučany nad Nisou
b) darovací smlouva

2.

a) pozemku v k. ú. Přívlaka
b) darovací smlouva

90.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování

1.

a) pozemků v k. ú. Ohrazenice u Turnova
b) budoucí darovací smlouva

2.

a) pozemků v k. ú. Tanvald
b) budoucí darovací smlouva
a) pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších

3.

b) budoucí darovací smlouva
91.

Majetkoprávní operace – předběžný
záměr směny pozemků v k. ú. Vlčetín
u Bílé

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

92.

Majetkoprávní operace – bezúplatný
Z
převod pozemků v k. ú. Jindřichovice
pod Smrkem, k. ú. Hajniště pod Smrkem
a k. ú. Horní Řasnice

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

93.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o pronájmu části silnice
ev. č. I/14 v k. ú. Jablonec nad Nisou
(ul. Podhorská) s ŘSD ČR

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

94.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Výměna poškozených částí
krovu střechy a výměna střešní krytiny
hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec,
Masarykova 460/3, p. o.“

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

95.

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky „TDI - Snížení energetické
náročnosti sídla Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě“

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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96.

Veřejná zakázka „Transformace
– Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí
– stavební práce“ – změna zadávacích
podmínek

97.

Rozpočtové opatření č. 99/20 - alokace
Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. informatiky
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2020, kapitoly 920 01 – Kapitálové
výdaje, odbor informatiky

98.

Písemné informace předkládané
Z pís. člen rady kraje
zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných
Ing. Jan Sviták
na 2. a 3. zasedání rady kraje,
a 4. mimořádném zasedání rady kraje

a)

b)

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Právní kroky Libereckého kraje proti
rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování
těžby ložiska hnědého uhlí Turów"

Jiří Löffelmann

99.

Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 31. 3. 2020

Martin Půta

100.

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Vyhodnocení
informací o stavu technické
infrastruktury pro DTM Libereckého
kraje“

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

101.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Modernizace diskového
úložiště“

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

102.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07
– Transfery, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a rozhodnutí
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu LK - záštity s finanční
podporou – Obec Kravaře v Čechách

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

103.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP
- Jablonecko + Jablonné v Podještědí“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

104.

Smlouva o centralizovaném zadávání
a smlouva o společném zadání veřejných
zakázek a spolupráci při realizaci
stavební akce „Silnice III/2716 Hrádek
nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava
komunikace a výstavba chodníku
ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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odb. kancelář
hejtmana

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
105.

Dodatek č. 134/2020/1 ke smlouvě
o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2020 – silnice
II/288 Podbozkov - Cimbál

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

106.

Veřejná zakázka „Modernizace
Severočeského muzea v Liberci
- 2. etapa – dodávka interiérů – interiér
a expozice II.“ – dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

107.

Zahraniční pracovní cesta č. 15/2020

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

108.

Zahraniční pracovní cesta č. 16/2020

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

109.

Přidělení služebního vozidla členu Rady
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

110.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace Transformace Jablonec“
- dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

111.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.
– stavební práce“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

112.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 67 a 82 nejsou předloženy.
Ing. Sviták navrhl zařazení bodu č. 113 - Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice
III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava komunikace a výstavba chodníku
ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení bodu č. 113 do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
8
proti
0
zdržel se

0

byl přijat

Ing. Volfová požádala o předřazení bodů č. 10 – 14, 84 – 92 a dále body č. 97 a 100. Důvodem
je, že v 9.30 hodin je nucena odejít z jednání rady kraje.
Dále Ing. Sviták požádal o předřazení bodu č. 37 na 9.00 hod., vzhledem k tomu,
že je k jeho projednání přizván Ing. Petr Šén, generální ředitel společnosti Silnice LK a.s.
M. Půta konstatoval, že v pondělí 2. 3. 2020 členové rady kraje obdrželi materiály č. 106 a 113.
Další úpravy nebyly požadovány, M. Půta nechal hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 376/20/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 260/19/RK, 2333/19/mRK, 2339/19/mRK, 2340/19/mRK,
14/20/RK, 30/20/RK, 31/20/RK, 32/20/RK, 33/20/RK, 34/20/RK, 40/20/RK, 68/20/RK,
81/20/RK, 103/20/RK, 106/20/RK, 120/20/RK, 123/20/RK, 148/20/mRK, 152/20/mRK,
157/20/RK, 158/20/RK, 160/20/RK, 164/20/RK, 166/20/RK, 168/20/RK, 169/20/RK,
170/20/RK, 171/20/RK, 173/20/RK, 174/20/RK, 175/20/RK, 176/20/RK, 177/20/RK,
180/20/RK, 182/20/RK, 183/20/RK, 184/20/RK, 188/20/RK, 193/20/RK, 194/20/RK,
196/20/RK, 197/20/RK, 198/20/RK, 199/20/RK, 200/20/RK, 204/20/RK, 205/20/RK,
208/20/RK, 211/20/RK, 213/20/RK, 218/20/RK, 224/20/RK, 226/20/RK, 228/20/RK,
231/20/RK, 233/20/RK, 240/20/RK, 241/20/RK, 250/20/RK, 251/20/RK, 252/20/RK,
253/20/RK, 258/20/RK, 271/20/RK, 281/20/RK, 285/20/RK, 293/20/RK, 296/20/RK,
297/20/RK, 302/20/RK, 307/20/RK, 309/20/RK, 310/20/RK, 312/20/RK, 313/20/RK,
341/20/RK, 345/20/RK, 350/20/RK, 369/20/RK, 370/20/RK, 373/20/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 244/19/RK ad 2) a 3) z 28. 2. 2020 na 31. 3. 2020,
- 112/20/RK z 15. 2. 2020 na 15. 3. 2020,
- 142/20/mRK ad b) z 28. 2. 2020 na 30. 6. 2020,
-

162/20/RK z 21. 2. 2020 na 15. 3. 2020,
246/20/RK ad c) z 18. 2. 2020 na 31. 3. 2020,

-

278/20/RK z 28. 2. 2020 na 30. 3. 2020.
hlasování č. 4

pro

8

proti

0

4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 377/20/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 21/20/ZK
a ukládá
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zdržel se

0

byl přijat

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 2. 2020
M. Půta požádal o drobnou úpravu v názvu bodu uvedeném v důvodové zprávě.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 378/20/RK
Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 2. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 2. 2020
a ukládá
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zpracovat materiál, týkající se legislativy,
na jejímž základě se krajská surovinová politika vytváří. Vysvětlit v jaké pozici se krajská
samospráva nachází. Dále jaké má krajské zastupitelstvo možnosti v rozhodování
o surovinové politice,
Termín: 31. 03. 2020
b) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana,
1. zaslat písemnou odpověď prof. Ing. Josefu Šedlbauerovi, Ph.D., s vyjádřením,
jak se budou řešit do budoucna výběrová řízení na TDI,
2.

Termín: 25. 03. 2020
předložit písemně prof. Ing. Josefu Šedlbauerovi, Ph.D., skeny stavebního deníku
ze stavební akce na Podhorské ul. v Jablonci nad Nisou, 6 týdnů před havárií.

hlasování č. 6

pro

8

proti

0

Termín: 25. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

6. (10) Zrušení koncesního řízení „Provozovatel stravovacího centra v budově „D“
Ing. Volfová popsala obsah předloženého materiálu.
Poté proběhla krátká diskuze k danému tématu.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 379/20/RK
Zrušení koncesního řízení „Provozovatel stravovacího centra v budově „D“
Rada kraje po projednání
ruší
koncesní řízení „Provozovatel stravovacího centra v budově „D“ v souladu s ust. § 184 odst. 1
ve spojení s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
(ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné předběžné nabídky)
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 7 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (11) Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 380/20/RK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
I) předložený návrh členky Zastupitelstva Libereckého kraje statutární náměstkyně
hejtmana Ing. Jitky Volfové na volbu
1.
2.
3.

paní
paní
paní

přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
II) že členka Zastupitelstva Libereckého kraje statutární náměstkyně hejtmana
Ing. Jitka Volfová předloží svůj návrh na volbu přísedících Zastupitelstvu Libereckého
kraje k rozhodnutí.
hlasování č. 8

pro

8

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

8. (12) Rozpočtové opatření č. 72/20 - alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2020, finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok
2019
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Volfová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 381/20/RK
Rozpočtové opatření č. 72/20 - alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2020, finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok
2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 72/20, kterým se
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1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2020 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 7.250.721,69 Kč,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2020 o celkovou částku 7.250.721,69 Kč, z toho
a) v kapitole 925 15 – Sociální fond, odbor kancelář ředitele, o částku 6.589.383,69 Kč,
b) v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, o částku 661.338 Kč
jako nespecifikovanou rezervu programu 5.1 - Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 72/20 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 9 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. (13) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2020
Ing. Volfová stručně uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 382/20/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2020
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 únor roku 2020
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 10 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (84) Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemku v k. ú. Semily
b)
darovací smlouva
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 383/20/RK
Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemku v k. ú. Semily
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s darováním části p. p. č. 4110/1 o výměře 10 m2, nově označená jako p. p. č. 4110/6, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 3065-78/2018
ze dne 15. 7. 2018, nacházejících se v katastrálním území Semily, obci Semily, městu Semily,
se sídlem se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ CZ00276111, hodnota
daru dle účetní evidence činí 600 Kč (slovy: šest set korun českých), na pozemku se nachází
stavba chodníku,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/355/2020 mezi Libereckým krajem a městem
Semily
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.

hlasování č. 11

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

11. (85) Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemku v k. ú. Frýdštejn
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Hraničná nad Nisou
b) kupní smlouva
Ing. Volfová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 384/20/RK
Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemku v k. ú. Frýdštejn
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Hraničná nad Nisou
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s prodejem části p. p. č. 727/3 o výměře 55 m2, nově označená jako p. p. č. 727/4 ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 874-103/2019
ze dne 16. 9. 2019, nacházející se v katastrálním území Frýdštejn, obec Frýdštejn,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 16.500 Kč (slovy: šestnáct tisíc pět set korun českých), jedná se o nepotřebnou
část pozemku mimo těleso silnice,
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2) s prodejem části p. p. č. 885 o výměře 8 m2, nově označená jako st. p. č. 453, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezená geometrickým plánem č. 646a-106/2019 ze dne 12. 11. 2019,
nacházející se v katastrálním území Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou,
společnosti HAKO-centrum s.r.o., se sídlem Točitá 1729/11, Krč, 140 00 Praha 4,
IČO 496 79 457, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000 Kč (slovy: osm tisíc
korun českých), jedná se o část pozemku pod stavbou budovy č. e. 1376 ve vlastnictví
společnosti HAKO-centrum s.r.o., kdy vlivem digitalizace katastrálního operátu došlo
k zpřesnění průběhu hranic pozemků, silnice ev. č. III/29031 není dotčena stavbou,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/353/2020 mezi Libereckým krajem
a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/354/2020 mezi Libereckým krajem
a společností HAKO-centrum s.r.o.
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrhy na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2020
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 12

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

12. (86) Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
b)
kupní smlouva
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 385/20/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- části p. p. č. 142 díl „b“ o výměře 10 m2, trvalý travní porost,
- části p. p. č. 482/2 díl „a“ o výměře 4 m2, trvalý travní porost,
nově sloučených do p. p. č. 142/4 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 213-10/2019 ze dne 2. 5. 2019, vše v katastrálním území
Javorník u Dlouhého Mostu, obci Dlouhý Most, evidovaných na listu vlastnictví č. 202,
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u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu
ve výši 5.600 Kč (slovy: pět tisíc šest set korun českých),
b) se svěřením takto nabyté nemovité věcí 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
Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/540/2020 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: 31. 03. 2020
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2020
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 13

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

13. (87) Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou
b)
budoucí kupní smlouva
Ing. Volfová uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 386/20/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemku v k. ú. Bezděčín u Jablonce nad Nisou
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí
části p. p. č. 1564 o předpokládané výměře 840 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, obci Frýdštejn, evidované na listu
vlastnictví č. 341 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 250 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci „III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce
silnice“,
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b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci 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
Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/539/2020 mezi Libereckým
krajem a
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje,
a) předložit návrh na budoucí koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení budoucí koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 14

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

14. (88) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horní Libchava
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 387/20/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horní Libchava
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím části st. p. č 244 o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 2244,
ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1033-255/2015 ze dne
11. 11. 2015, v katastrálním území Horní Libchava, obci Horní Libchava, evidované
na listu vlastnictví č. 123 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, od ČR – Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 47114983, hodnota daru činí 500 Kč (slovy: pět set
korun českých),
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,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje,
a) předložit návrh bezúplatného nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje zaslání
oficiálního výpisu z usnesení na ČR – Česká pošta, s.p.
Termín: 31. 12. 2020
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hlasování č. 15

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

15. (89) Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemků v k. ú. Lučany nad Nisou
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Přívlaka
Ing. Volfová stručně okomentovala předložený materiál a upozornila, že v návrhu darovací
smlouvy s obcí Poniklou by neměl být uveden dar ve výši 800.000 Kč, ale mělo by se jednat
o dotaci.
Poté proběhla diskuze týkající se opravy mostku v obci Poniklá. Závěrem vyplynulo, že bude
hlasováno o návrhu usnesení, s tím, že bude řešena možná úprava materiálu po projednání
za přítomnosti Ing. Čápa, vedoucího odboru dopravy.
Další připomínky nikdo nevznesl, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 388/20/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemků v k. ú. Lučany nad Nisou
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Přívlaka
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním částí p. p. č. 2476 nově označených jako p. p. č. 2476/2 o výměře 271 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 2476/3 o výměře 52 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem
č. 1726-32/2019 ze dne 3. 6. 2019, nacházejících se v k. ú. Lučany nad Nisou, obci Lučany
nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 623 u Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, městu Lučany nad Nisou, se sídlem Lučany nad Nisou č. p. 333, 468 71
Lučany nad Nisou, hodnota daru dle účetní evidence činí 6.460 Kč (slovy: šest tisíc čtyři
sta šedesát korun českých), jedná se o pozemky, na kterých se nachází stavba chodníku,
2. s darováním p. p. č. 1864/2 o výměře 5520 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Přívlaka, obci Poniklá, a evidované na listu vlastnictví č. 623
u Katastrálního pracoviště Semily, obci Poniklá, se sídlem Poniklá č. p. 65, 512 42
Poniklá, IČO 00276006, hodnota daru dle účetní evidence činí 165.600 Kč (slovy: jedno
sto šedesát pět tisíc šest set korun českých), jedná se o pozemek, na kterém se nachází
bývalá komunikace a mostek přes Farský potok,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/550/2020 mezi Libereckým krajem
a městem Lučany nad Nisou,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/551/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Poniklá
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje,
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2020
2) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 16

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

16. (90) Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Ohrazenice u Turnova
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Tanvald
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších
b) budoucí darovací smlouva
Na jednání rady kraje se dostavil Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Volfová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 398/20/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Ohrazenice u Turnova
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Tanvald
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemků v k. ú. Valteřice v Krkonoších
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 886/1 o předpokládané výměře 789 m2, části
p. p. č. 905/1 o předpokládané výměře 2602 m2, části p. p. č. 1048/25 o předpokládané
výměře 12 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Ohrazenice u Turnova, obci Ohrazenice, a evidovaných na listu vlastnictví
č. 166 u Katastrálního pracoviště Semily, obci Ohrazenice, se sídlem Ohrazenice č. p. 81,
511 01 Turnov, IČO 00275956, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti
měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu
„Rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729 a III/28729a v kat. obce Ohrazenice“,
účetní hodnota budoucího daru činí 21 Kč/m2,
2. s budoucím darováním p. p. č. 1926/3 o výměře 52 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, p. p. č. 1926/4 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/5 o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/6 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 1926/7 o výměře 87 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/8
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o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/9 o výměře
22 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/10 o výměře 303 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/11 o výměře 28 m2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, p. p. č. 1926/12 o výměře 132 m2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, p. p. č. 1926/13 o výměře 44 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/14 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/15 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1926/16 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 311/12 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 325/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 325/16
o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 325/19 o výměře 30 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 325/20 o výměře 6 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 361/10 o výměře 202 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 370/12 o výměře 56 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 371/3 o výměře 73 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k. ú. Tanvald, obci Tanvald, a evidovaných na listech vlastnictví
č. 1467 a č. 3682 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, městu Tanvald, se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald,
IČO 00262587, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2022
s ohledem na 5 letou udržitelnost projektu rekonstrukce silnice ev. č. III/29023 v rámci
akce ROP, účetní hodnota budoucího daru činí 103.400 Kč,
3. s budoucím darováním p. p. č. 1209/9 o výměře 45 m2, p. p. č. 1209/13 o výměře 25 m2,
p. p. č. 1209/14 o výměře 646 m2, p. p. č. 1209/15 o výměře 77 m2, p. p. č. 1209/17
o výměře 87 m2, p. p. č. 1209/18 o výměře 662 m2, p. p. č. 1209/19 o výměře 78 m2,
p. p. č. 1209/25 o výměře 44 m2, p. p. č. 1209/28 o výměře 2 m2, p. p. č. 1209/29 o výměře
49 m2, p. p. č. 1209/47 o výměře 4728 m2, p. p. č. 1209/59 o výměře 174 m2,
p. p. č. 1209/60 o výměře 954 m2, p. p. č. 1209/62 o výměře 664 m2, p. p. č. 1209/64
o výměře 170 m2, p. p. č. 1209/68 o výměře 93 m2, p. p. č. 1209/70 o výměře 32 m2,
p. p. č. 1209/79 o výměře 1258 m2, p. p. č. 1209/82 o výměře 1555 m2, p. p. č. 1209/94
o výměře 563 m2, p. p. č. 1209/97 o výměře 307 m2, p. p. č. 1209/98 o výměře 59 m2,
p. p. č. 1209/84 o výměře 657 m2, p. p. č. 1209/89 o výměře 231 m2, vše ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Valteřice v Krkonoších, obci Horní Branná,
a evidovaných na listech vlastnictví č. 117 a č. 528 u Katastrálního pracoviště Semily,
včetně vyřazovaného tělesa č. ev. III/0148 (úsek silnice od staničení 0,000 km do staničení
1,785 km) na předmětných pozemcích, obci Horní Branná, se sídlem Horní Branná
č. p. 262, 512 36 Horní Branná, IČO 00275735, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejpozději do jednoho roku od ukončení opravy předmětné pozemní komunikace,
v případě, že si rekonstrukce komunikace vyžádá stavební povolení, tak nejpozději
si 6 měsíců od kolaudace, nejpozději však do 31. 12. 2025, předpokládaná hodnota
budoucího daru nemovitostí dle účetní evidence k 31. 8. 2019 činí 2.400.854,45 Kč (slovy:
dva miliony čtyři sta tisíc osm set padesát čtyři korun českých, čtyřicet pět haléřů),
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/546/2020 mezi Libereckým
krajem a obcí Ohrazenice,
2.
3.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/547/2020 mezi Libereckým
krajem a městem Tanvald,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/548/2020 mezi Libereckým
krajem a obcí Horní Branná
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje,
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků včetně stavby pozemní komunikace
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemků včetně stavby pozemní komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucích darovacích smluv k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 17

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0
byl přijat

17. (91) Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé
Ing. Volfová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 390/20/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předběžným záměrem směny pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části p. p. č. 718 o předpokládané výměře cca 420 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Vlčetín u Bílé, obci Bílá, evidované
listu vlastnictví č. 103 u Katastrálního pracoviště Liberec,
za pozemky ve vlastnictví Patrika Černého, 16. 11. 1978, Světlá pod Ještědem, a to části
p. p. č. 610/14 o předpokládané výměře cca 20 m2, orná půda, části p. p. č. 610/15
o předpokládané výměře cca 28 m2, orná půda, části p. p. č. 612/9 o předpokládané výměře
cca 218 m2, orná půda, části p. p. č. 636 o předpokládané výměře cca 50 m2, trvalý travní
porost, části p. p. č. 706/1 o předpokládané výměře cca 104 m2, ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, nacházejících se v k. ú. Vlčetín u Bílé, obci Bílá, evidovaných listu vlastnictví
č. 95 u Katastrálního pracoviště Liberec, směna bude provedena bez doplatku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje,
a) předložit návrh na předběžný záměr směny pozemků k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení předběžného záměru směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého
kraje zaslání informace na Krajskou správu silnic Libereckého kraje p. o.
hlasování č. 18

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0
byl přijat

18. (92) Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jindřichovice
pod Smrkem, k. ú. Hajniště pod Smrkem a k. ú. Horní Řasnice
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Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 391/20/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem,
k. ú. Hajniště pod Smrkem a k. ú. Horní Řasnice
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním části p. p. č. 364/1 díl „i+j“ o výměře 366 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 241-87/2017 ze dne 3. 12. 2017, nacházející
se v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidované na listu
vlastnictví č. 815 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, a dále části p. p. č. 1691 díl „a“
o výměře 147 m2, části p. p. č. 1691 díl „b“ o výměře 184 m2, části p. p. č. 1691 díl „d“
o výměře 199 m2, části p. p. č. 1691 díl „f“ o výměře 38 m2, části p. p. č. 1691 díl „h“
o výměře 1493 m2, části p. p. č. 1691 díl „k“ o výměře 603 m2, části p. p. č. 1691 díl „m“
o výměře 735 m2, části p. p. č. 1691 díl „q“ o výměře 9852 m2, vše ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 325-87/2017 ze dne 8. 12. 2017,
nacházejících se v k. ú. Horní Řasnice, obci Horní Řasnice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 93 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, ČR - Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO 42196451, hodnota daru dle účetní evidence činí 256.452 Kč (slovy: dvě stě padesát
šest tisíc čtyři sta padesát dva korun českých), jedná se o pozemky, na kterých se nachází
les a zasahují do komplexu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.
2. a) s bezúplatným převodem části p. p. č. 383 díl „b“ o výměře 2 m2, části p. p. č. 384
díl „c“ o výměře 0,09 m2, části p. p. č. 388 díl „d+e+f+g“ o výměře 403 m2, vše lesní
pozemek, vymezených geometrickým plánem č. 241-87/2017 ze dne 3. 12. 2017,
části p. p. č. 386 díl „a“ o výměře 44 m2, lesní pozemek, vymezené geometrickým
plánem č. 242-87/2017 ze dne 19. 11. 2017, nacházejících se v k. ú. Hajniště
pod Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidovaných na listu vlastnictví č. 3
u Katastrálního Frýdlant, části p. p. č. 1292/3 díl „x“ o výměře 23 m2, části
p. p. č. 1294 díl „y“ o výměře 192 m2, části p. p. č. 1295 díl „z“ o výměře 1512 m2,
části p. p. č. 1342/1 díl „a1“ o výměře 189 m2, části p. p. č. 1343 díl „b1“ o výměře
487 m2, části p. p. č. 1455/3 díl „c1“ o výměře 310 m2, části p. p. č. 1456/1 díl „d1“
o výměře 6658 m2, vše lesní pozemek, vymezených geometrickým plánem
č. 325-87/2017 ze dne 8. 12. 2017, nacházejících se v k. ú. Horní Řasnice, obci Horní
Řasnice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 11 u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
a dále p. p. č. 931 o výměře 2709 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p.p.č. 934 díl „a+b“ o výměře 178 m2, lesní pozemek, vymezených
geometrickým plánem č. 480-87/2017 ze dne 25. 11. 2017, nacházejících
se v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem, obci Jindřichovice pod Smrkem, evidovaných
na listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od ČR – Lesy České
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČO 42196451, účetní hodnota pozemků činí 46.119,70 Kč (slovy: čtyřicet
šest tisíc sto devatenáct korun českých sedmdesát haléřů), pozemky byly trvale
dotčeny v rámci stavby „Silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem - Horní Řasnice“,
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, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
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do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Frýdlant
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje,
a) předložit návrh darování a bezúplatného nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 03. 2020
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje zaslání
informace na Lesy České republiky s. p., a návrhu smlouvy o převodu pozemků.
hlasování č. 19

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0
byl přijat

19. (97) Rozpočtové opatření č. 99/20 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020, kapitoly 920 01 – Kapitálové výdaje, odbor
informatiky
Ing. Voflová stručně okomentovala předložený materiál.
Následně proběhla krátká diskuze týkající se rekonstrukce zastupitelského sálu.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 392/20/RK
Rozpočtové opatření č. 99/20 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020, kapitoly 920 01 – Kapitálové výdaje, odbor
informatiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 99/20, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje na rok 2020 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 11.502.000 Kč,
2.

navyšují výdaje kapitoly 920 12 – Kapitálové výdaje, odbor informatiky, v rozpočtu kraje
2020 o celkovou částku 11.502.000 Kč,
a) o částku 7.502.000 Kč na veřejnou zakázku „Modernizace diskového úložiště“,

b) o částku 4.000.000 Kč na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zastupitelského sálu“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 20 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (100) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhodnocení
informací o stavu technické infrastruktury pro DTM Libereckého kraje“
Ing. Volfová popsala obsah předloženého materiálu.
Poté proběhla diskuze na dané téma.
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Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 393/20/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhodnocení informací
o stavu technické infrastruktury pro DTM Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
ruší
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhodnocení informací o stavu technické
infrastruktury pro DTM Libereckého kraje“ analogicky dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není
žádný účastník výběrového řízení
a ukládá
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.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 21 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (6) Rozpočtové opatření č. 87/20 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery odbor
kancelář hejtmana
1)
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje
2)
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru spolku Letci Liberec z.s., plk. Františka
Truhláře
3)
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru spolku Československá obec legionářská
– Jednota Česká Lípa
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 394/20/RK
Rozpočtové opatření č. 87/20 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery odbor kancelář
hejtmana
1)
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje
2)
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru spolku Letci Liberec z.s., plk. Františka
Truhláře
3)
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru spolku Československá obec legionářská
– Jednota Česká Lípa
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 87/20, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
90.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
a) o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje níže
uvedeným žadatelům o finanční podporu na tyto akce, a v této výši
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žadatel

IČO/
sídlem/
datum
trvale bytem
nar.

Český svaz
bojovníků
za
svobodu

Legerova 1854/22,
Nové Město, 120 00
00442755
Praha - oblastní
výbor Česká Lípa

Nadace
EURONISA

46748504

Konopná 776/8,
Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec

SH ČMS Sbor
dobrovoln
ých hasičů
Turnov

Na Lukách 2227, 511 od založení
62013424
01 Turnov
SDH Turnov

měrná
jednotka

hodnota
parametru

Max. výše fin.
Podpory

den

2

20.000 Kč

Tvorba
výstavních
panelů (grafika a
výroba)

ks

10

10.000 Kč

Doba trvání akce

den

1

20.000 Kč

počet

1

20.000 Kč

název parametru

akce
Memoriál
genmjr.
Antonína
Sochora
Čtvrt století s
Nadací
EURONISA

Doba konání
akce

Oslava 150 let
v

roce 1870
Podpora
reprezentační
činnosti
sezona
FIREFIGHTE
R COMBAT
CHALLENGE

b) o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje společnosti
Czech Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688, sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží
250/1, PSČ 11000, na akci Náš venkov 1990 - 2020,
c) o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje spolku Československá obec
legionářská, z.s., IČO 45247455, ve výši 10.000 Kč, a to na činnost Jednoty v České Lípě
na rok 2020,
d) o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje spolku Letci Liberec z.s.,
plk. Františka Truhláře, sídlem Horská 333/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec,
IČO 05010918, ve výši 10.000 Kč, a to na činnost spolku na rok 2020,
schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli,
2) darovací smlouvu č. OLP/523/2020 mezi Libereckým krajem a spolkem Letci Liberec
z.s., plk. Františka Truhláře, IČO 05010918, ve výši 10.000 Kč,
3) darovací smlouvu č. OLP/524/2020 mezi Libereckým krajem a spolkem Československá
obec legionářská, z.s., IČO 45247455, ve výši 10.000 Kč
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,
Termín: 30. 04. 2020
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2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací
smlouvy mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými, hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu, a informovat neúspěšného žadatele,
Termín: 30. 04. 2020
3) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 87/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 22

pro

8

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

22. (7) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery odbor kancelář hejtmana – Česká membránová platforma,
z.s.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 395/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery odbor kancelář hejtmana – Česká membránová platforma,
z.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Česká
membránová platforma, z.s., IČ 22688218, se sídlem Mánesova 1580, 470 02 Česká Lípa,
na projekt Mezinárodní konference MELPRO 2020, ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/509/2020 mezi Libereckým krajem
a spolkem Česká membránová platforma, z.s., IČ 22688218
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/509/2020 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, s výše
uvedeným příjemcem, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 23 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (8) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/20 – úpravy v kapitole 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
M. Půta ve stručnosti seznámil členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 396/20/RK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 98/20 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 98/20, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
1.611.852 Kč, a to
a) snížením specifického ukazatele Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH)
k programu ministerstva vnitra v celkové výši 511.852 Kč,
b) snížením specifického ukazatele HZS LK – nákup požárních stříkaček na odbornou
přípravu v celkové výši 1.100.000 Kč,
c) zavedením specifických ukazatelů jednotlivých projektů v rámci dotací na nákup
požárních stříkaček v celkové výši 1.611.852 Kč
Číslo akce
01810440000
01810450000
01810460000
01810470000

2.

3.

Název akce
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec –
nákup přenosné stříkačky
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jablonec nad
Nisou – nákup přenosné stříkačky
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily – nákup
přenosné stříkačky
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Česká Lípa –
nákup přenosné stříkačky

Výše v Kč
402.963
402.963
402.963
402.963

s poskytnutím investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnném objemu
1.611.852 Kč níže uvedeným příjemcům na realizaci projektů pod názvem „Nákup
přenosné stříkačky pro využití na hasičských soutěžích do výše
Název příjemce

IČO

Parametry projektu

Výše dotace
v Kč
402.963

SH ČMS – Okresní
sdružení hasičů
Liberec
SH ČMS – Okresní
sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou
SH ČMS – Okresní
sdružení hasičů
Semily
SH ČMS – Okresní
sdružení hasičů Česká
Lípa

64039145

Přenosná stříkačka – 1
ks

60254572

Přenosná stříkačka – 1
ks

402.963

62012746

Přenosná stříkačka – 1
ks

402.963

63778815

Přenosná stříkačka – 1
ks

402.963

se vzorem smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 01 - na nákup přenosné stříkačky pro využití na hasičských soutěžích
pro výše uvedené příjemce

a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit „Změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 98/20 - úpravu ukazatelů ve výdajové kapitole 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana, a rozhodnutí o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje“
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (9) Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií
Liberec, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Milan Servít, vedoucí oddělení personálního
a mzdového.
Ing. Servít sdělil, že obsahem materiálu je prodloužení platnosti stávajících smluv na vypůjčená
umělecká díla z OGL.
Ing. Kříž požádal, zda by i do jeho kanceláře mohl být z OGL zapůjčen nějaký obraz.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 397/20/RK
Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uměleckých děl číslo OLP/430/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01
Liberec I - Staré město, IČO 00083267
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou Smlouvu o výpůjčce
uměleckých děl číslo OLP/430/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 03. 04. 2020
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (109) Přidělení služebního vozidla členu Rady Libereckého kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 398/20/RK
Přidělení služebního vozidla členu Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přidělení
služebního
automobilu
ŠKODA
OCTAVIA
COMBI
TDI,
VIN TMBLK9NEXJ0374293 – VT: UI964331, RZ 5L6 47 46, Ing. Michalu Křížovi,
členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských
projektů a územního plánování,
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b) dohodu o užívání služebního automobilu číslo OLP/538/2020 mezi Libereckým krajem
a Ing. Michalem Křížem, členem rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření Dohody o užívání služebního
automobilu s výše jmenovaným členem Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 26 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (101) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace diskového
úložiště“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
M. Půta požádal Ing. Tvrzníka o vysvětlení dvou otázek, a to co stojí na diskovém poli
7 mil. Kč, a proč nepřišlo více nabídek.
Ing. Tvrzník vysvětlil, že částka 7 mil. Kč zahrnuje nejenom samotné „železo“, ale i velkou
kapacitu diskového pole. Jedná se o sofistikovaný software, který zajišťuje nejenom duplikaci
a umožňuje virtuální řešení, díky kterému je možné vytvořit virtuální prostor. Ke druhému
dotazu ohledně počtu nabídek, uvedl, že neví proč byla doručena pouze jedna.
M. Půta se dále dotázal, zda výše této zakázky se nevyšplhá např. do výše 2 mil. Kč.
Ing. Tvrzník konstatoval, že nikoli.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 399/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace diskového úložiště“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Modernizace diskového úložiště“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava, IČO 04308697, za nabídkovou cenu 5.847.600 Kč bez DPH,
tj. 7.075.596 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/5173/2019 mezi Libereckým krajem a společností účastníka
AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO 04308697
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 03. 2020
hlasování č. 27 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (14) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021,
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financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok
2021
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 400/20/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021,
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok
2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s termínem a podmínkami Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021, financovaného z rozpočtu Libereckého
kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 10.000.000 Kč,
2) s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu sociálních služeb na rok 2021
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování)
na rok 2021, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 28 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (15) Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti sociálních služeb 2018 – 2020 - procesní postup při změně vyrovnávací platby
na rok 2020
Mgr. Svoboda stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 401/20/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní síti
sociálních služeb 2018 – 2020 - procesní postup při změně vyrovnávací platby na rok 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s procesním postupem při změně vyrovnávací platby na kalendářní rok 2020
a ukládá
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Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zveřejnit uvedený
procesní postup při změně vyrovnávací platby na kalendářní rok 2020 na webových stránkách
odboru sociálních věcí Libereckého kraje.
Termín: 13. 03. 2020
hlasování č. 29 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (16) Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Mgr. Šebková stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 402/20/RK
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
2) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
3) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry,
4) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Vratislavice nad Nisou,
5) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 39, Český Dub IV, 463 43 Český Dub,
6) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec I – Staré Město,
7) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec III - Jeřáb,
8) se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou,
a to z důvodu technického zhodnocení svěřených budov a úprav pozemků
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit přílohy
č. 1 ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací Zastupitelstvu Libereckého
kraje ke schválení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 30
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (17) Rozpočtové opatření č. 83/20 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí
z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Rytmus Liberec, o. p. s.
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
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Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 403/20/RK
Rozpočtové opatření č. 83/20 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Rytmus Liberec, o. p. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 83/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 80.000 Kč, a to
1) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 80.000 Kč,
2) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05800850000 „Rytmus Liberec o. p. s.“, IČO 27322793, a navýšení o částku
80.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí,
ve výši 80.000 Kč Rytmus Liberec o.p.s.
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

27322793
Rytmus Liberec, o.p.s. se sídlem Palachova 504/7, Liberec 1, 460 01

Pořízení služebního automobilu pro efektivní fungování služby, která má působnost
v celém Libereckém kraji
sociální rehabilitace – podpora lidí se zdravotním postižením vedená
k
soběstačnosti
především na běžném pracovním trhu, dojíždění na schůzky
Účel projektu
za uživateli, dojíždění za klienty do pobytových zařízení
Název
Služební automobil
parametru
projektu
Měrná
ks
jednotka
Hodnota
1
parametru

Název projektu

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

332.000

24,10

Max. výše
dotace (Kč)

80.000

Investice/
neinvestice

investice
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Termín
realizace
projektu

1. 1. 2020 – 30. 4. 2020

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/522/2020, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a organizací Rytmus Liberec,
o.p.s.
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 83/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2020
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
hejtmanovi kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace v oblasti
sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje s organizací Rytmus Liberec, o.p.s.,
č. OLP/522/2020, schválené usnesením Rady Libereckého kraje.
hlasování č. 31

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2020
zdržel se
0
byl přijat

31. (18) Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku svěřeného zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Mgr. Svoboda stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 404/20/RK
Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku svěřeného zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením nepotřebného majetku – zvedací zařízení ARJO type 219100-04, svěřeného
zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem
U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO 71220038,
2. s vyřazením nepotřebného majetku – 2 ks elektrického dorozumívacího zařízení MDC 02,
svěřeného zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO 71220038
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 32 pro 8
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
32. (19) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
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Mgr. Svoboda stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 405/20/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 24.258 Kč od dárce 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 I
– Staré Město, IČO 70932522,
2. s přijetím věcného daru – Apple iPad ve výši 2.000 Kč od
do vlastnictví zařízení Jedličkův ústav,
příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec I – Staré Město,
IČO 70932522,
3.

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 Denní
a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06
Česká Lípa, IČO 48282961,

4.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Město Cvikov, Náměstí Osvobození
63, 471 54 Cvikov, IČO 00260410, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa,
IČO 48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Město Cvikov, se sídlem Náměstí
Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO 00260410, ve prospěch zařízení Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup
v Čechách, IČO 48282928,

5.

6.

7.

8.

s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO 48282928,
s přijetím finančního daru ve výši 8.600 Kč od dárce Ing. Jaromíra Berana, se sídlem
Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 11094702, ve prospěch zařízení
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní
Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 8.600 Kč od dárce Ing. Hany Uhlířové, se sídlem Horní
Rokytnice 449, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 11094702, ve prospěch zařízení
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní
Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782,

9.

s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce Statutární město Jablonec
nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČO 00262340, ve prospěch zařízení Domov důchodců Velké Hamry, se sídlem Velké
Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO 71220003,
10. s přijetím věcného daru – dárkové balíčky a občerstvení k Velikonocům ve výši
35.000 Kč od dárce Nadace Syner, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4,
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IČO 25419790, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub, p.o. Zámecká 39/IV,
463 43 Český Dub, IČO 71220020,
11. s přijetím věcného daru – dárkové balíčky a občerstvení ke Dni matek ve výši 30.000 Kč
od dárce Nadace Syner, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, IČO 25419790,
do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub, p.o. Zámecká 39/IV, 463 43 Český
Dub, IČO 71220020,
12. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 10.000 Kč od Nadace EURONISA, se sídlem
Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, IČO 46748504, ve prospěch zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
IČO 71220089
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 33 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (20) Stanovení platu řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Mgr. Svoboda stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 406/20/RK
Stanovení platu řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011,
plat ve výši, dle platového výměru, s účinností od 1. 2. 2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 13. 03. 2020
hlasování č. 34 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (21) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20 – přesun prostředků v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – přesun z akce „Předfinancování zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc v období před schválením účelové dotace MPSV
pro výplatu státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“, pod ÚZ 13307 zpět do „SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu
SPOD“, odkud byly prostředky dočasně vyjmuty
Mgr. Šebková stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 407/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20 – přesun prostředků v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí – přesun z akce „Předfinancování zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc v období před schválením účelové dotace MPSV pro výplatu
státního příspěvku zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“,
pod ÚZ 13307 zpět do „SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“, odkud
byly prostředky dočasně vyjmuty
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 82/20, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, ÚZ 13307,
ORG 0580084 1523 - předfinancování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
o částku 436.240 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, ÚZ 13307,
ORG 0570108 SPO - spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD, o částku
436.240 Kč
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 82/20 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 35 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (22) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku, vyplacení záloh, posunutí termínu
vyúčtování účelových příspěvků příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 408/20/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku, vyplacení záloh, posunutí termínu
vyúčtování účelových příspěvků příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly
912 05 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí, v celkové
výši 12.445.000 Kč těmto příspěvkovým organizacím
a) Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí,
IČO 48282936, akce č. 05501291505 „Domov Sluneční dvůr - Automobil
pro Sosnovou“ v celkové výši 900.000 Kč,
b) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52
Sloup v Čechách, IČO 48282928, akce č. 05501301509 „Domov důchodců Sloup
v Čechách - Rekonstrukce EPS (elektrická požární signalizace)“ v celkové výši
1.200.000 Kč,
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c)

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02, IČO 71220011, akce č. 05501311512 „Domov důchodců Jablonecké
Paseky - Systém generálního klíče“ v celkové výši 1.000.000 Kč,
d) Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02, IČO 71220011, akce č. 05501321512 „Domov důchodců Jablonecké
Paseky - Rekonstrukce toalet v přízemí“ v celkové výši 500.000 Kč,
e)

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02, IČO 71220011, akce č. 05501331512 „Domov důchodců Jablonecké
Paseky - Revitalizace okolí, zahrad a lesa s vodní nádrží“ v celkové výši 460.000 Kč,
f) Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600, 468 45
Velké Hamry, IČ: 712020003, akce č. 05501341513 „Domov důchodců Velké
Hamry - Nákup dieselagregátu“ v celkové výši 450.000 Kč,
g) Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, Velké Hamry 600, 468 45
Velké Hamry, IČO 712020003, akce č. 05501351513 „Domov důchodců Velké
Hamry - Nákup hygienické bariérové pračky“ v celkové výši 490.000 Kč,
h) Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, akce č. 05501361522
„Domov a CDS Jablonec nad Nisou, p. o. - renovace střešní krytiny v Erbenově ulici“
v celkové výši 900.000 Kč,
i) Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, akce č. 05501371522
„Domov a CDS Jablonec nad Nisou, p. o. - nátěr budovy DOZP Erbenova“ v celkové
výši 200.000 Kč,
j)

OSTARA, příspěvková organizace, Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, IČO 48282944,
akce č. 05501381504 „OSTARA, p. o. - výstavba zděné garáže“ v celkové výši
400.000 Kč,

k) Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, 470 06
Česká Lípa, IČO 48282961, akce č. 05501391507 „Denní a pobytové sociální služby
Česká Lípa - nákup automobilu pro uživatele denního stacionáře“ v celkové výši
900.000 Kč,
l) Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, Jindřichovice
pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem, IČO 71220046, akce
č. 05501401516 „Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - nákup
dodávkového automobilu“ v celkové výši 900.000 Kč,
m) Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí,
IČO 48282936, akce č. 05501411505 „Domov Sluneční dvůr - dovybavení nových
domácností“ v celkové výši 600.000 Kč,
n) Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02, IČO 71220011, akce č. 05501421512 „Domov důchodců Jablonecké
Paseky, p. o. - výměna nábytku na pokojích klientů“ v celkové výši 2.000.000 Kč,
o) Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02, IČO 71220011, akce č. 05501431512 „Domov důchodců Jablonecké
Paseky, p. o. - rekonstrukce elektrického vyhřívání okapového systému“ v celkové
výši 300.000 Kč,
p) Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil 180,
512 06 Benešov u Semil, IČO 00193771, akce č. 05501441508 „Služby soc. péče
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TEREZA, p. o. - pořízení 9 ks polohovacích postelí vč. matrací“ v celkové výši
450.000 Kč,
q) APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1,
IČO 71220071, akce č. 05501451520 „APOSS Liberec, p. o. - pořízení
kondenzačního plynového kotle (budova Zeyerova)“ v celkové výši 200.000 Kč,
r)

s)

t)

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Dolní Rokytnice
291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782, akce č. 05501461510 „Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o. - telefonní ústředna“ v celkové výši
215.000 Kč,
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/V, 463 43 Český
Dub, IČO 71220020, akce č. 05501471515 „Domov důchodců Český Dub, p. o.
- nákup nové vany pro imobilní klienty“ v celkové výši 200.000 Kč,
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Dolní Rokytnice
291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782, akce č. 05501481510 „Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o. - myčka bílého nádobí“ v celkové výši
180.000 Kč,

2.
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 2020,
o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu
do 17. 12. 2020,

4.

o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí, a to takto
a) usnesením č. 1939/19/RK ze dne 5. 11. 2019 bylo rozhodnuto u zařízení Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
15, IČO 71294392, akce č. 05501271523 „Dětské centrum Liberec, příspěvková
organizace – Osmimístná osobní dodávka pro zařízení Dětské centrum Liberec“
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 1. 3. 2020, nově je termín
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2020,
b) usnesením č. 1939/19/RK ze dne 5. 11. 2019 bylo rozhodnuto u zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
IČO 71220089, akce č. 05501261519 „Domov Raspenava, příspěvková organizace
- Automobil pro klienty Domova Raspenava“ o termínu ukončení realizace výdajů
spojených s akcí do 1. 3. 2020, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených
s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2020,
c)

5.

usnesením č. 2310/19/mRK ze dne 3. 12. 2019 bylo rozhodnuto u zařízení Domov
a centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097, akce č. 05501281521 „Domov a Centrum
aktivity - Zpracování zastavovací studie v Hodkovicích nad Mohelkou“ o termínu
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 1. 3. 2020, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 7. 2020,
o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného
vyúčtování akce mimořádného příspěvku“ dle vzoru přílohy č. 2 takto
a) usnesením č. 1939/19/RK ze dne 5. 11. 2019 bylo rozhodnuto u zařízení Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
15, IČO 71294392, akce č. 05501271523 „Dětské centrum Liberec, příspěvková
organizace – Osmimístná osobní dodávka pro zařízení Dětské centrum Liberec“
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s termínem vyúčtování akce do 10. 3. 2020, nově je termín předložení závěrečného
vyúčtování stanoven do 15. 7. 2020,
b) usnesením č. 1939/19/RK ze dne 5. 11. 2019 bylo rozhodnuto u zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
IČO 71220089, akce č. 05501261519 „Domov Raspenava, příspěvková organizace
- Automobil pro klienty Domova Raspenava“ s termínem vyúčtování akce
do 10. 3. 2020, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven
do 15. 7. 2020,
c)

usnesením č. 2310/19/mRK ze dne 3. 12. 2019 bylo rozhodnuto u zařízení Domov
a centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097, akce č. 05501281521 „Domov a Centrum
aktivity - Zpracování zastavovací studie v Hodkovicích nad Mohelkou“ s termínem
vyúčtování akce do 10. 3. 2020, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování
stanoven do 15. 7. 2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 36 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (23) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
MUDr. Sobotka stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Následně proběhla diskuze na téma změny vedoucí ke zlepšení a větší flexibilitě v zajištění
zubní pohotovosti v Liberci.
Bez další diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 409/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/20 – úprava specifického ukazatele Lékařská
pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní
služby, zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby a zajištění lékařské
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 77/20, kterým se upravuje rozpis
specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, v úhrnné výši 14.563.380 Kč,
2.

s poskytnutím dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby,
v úhrnné výši 14.563.380 Kč, a to níže uvedeným konkrétním společnostem, v tomto
rozsahu
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a)

Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 6.379.180 Kč,
b) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO 27283518, se sídlem Purkyňova
1849, 470 01 Česká Lípa, ve výši 1.707.920 Kč,
c)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.707.920 Kč,
d) MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.238.140 Kč,
e) Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.530.220 Kč,
3.

4.

5.

s poskytnutím dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO 27283933,
se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 5.000.000 Kč,
s poskytnutím dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem
Husova 357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.302.600 Kč,
se zněním těchto smluv
a) smlouvy č. OLP/300/2020, o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO 27283933,
b) smlouvy č. OLP/302/2020, o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, IČO 27283518,
c)

smlouvy č. OLP/303/2020, o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00829838,
d) smlouvy č. OLP/304/2020, o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO 05421888,
e)

smlouvy č. OLP/305/2020, o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČO 63145766,
f) smlouvy č. OLP/307/2020, o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
služby mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 27283933,
g) smlouvy č. OLP/308/2020, o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 27283933
a ukládá
a) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/20, smlouvy
ke schválení a poskytnutí vyrovnávacích plateb výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
Termín: 31. 03. 2020
b) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
na základě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí vyrovnávacích plateb
a schválení smluv, podpisy smluv.
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hlasování č. 37

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2020
zdržel se
0
byl přijat

37. (24) Rozpočtové opatření č. 100/20 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 - navýšení výdajů kapitoly 912 09 Účelové
příspěvky PO odbor zdravotnictví
MUDr. Sobotka stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 410/20/RK
Rozpočtové opatření č. 100/20 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 - navýšení výdajů kapitoly 912 09 Účelové
příspěvky PO odbor zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 100/20, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2020 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje, o celkovou částku 800.000 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2020, o celkovou částku 800.000 Kč,
a to kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel Léčebna
respiračních nemocí Cvikov – omítky a zateplení budovy „A“, číslo akce 09500151907
a ukládá
Ing Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 100/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 38 pro
8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
MUDr. Sobotka informoval členy rady kraje o současném výskytu koronaviru na území ČR.
M. Půta doplnil, že dnes od 13.00 hodin se uskuteční schůzka na půdě Krajské hygienické
stanice v Liberci a poté bude následovat tisková konference.
38. (25) ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
A)
projekt Fitness Dance 2017
B)
projekt Tanec pro zdraví
C)
projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
P. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Poté proběhla krátká diskuze.
Ing. Princová požádala o úpravu přílohy – košilky do ZK, kde došlo k administrativní chybě
v textu usnesení.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 411/20/RK
ILMA z. s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
A)
projekt Fitness Dance 2017
B)
projekt Tanec pro zdraví
C)
projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o prominutí odvodů uložených za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti
ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce ILMA
z. s., IČO 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III, ve výši
A) projekt Fitness Dance 2017 - 50.000 Kč,
B) projekt Tanec pro zdraví - 50.000 Kč,
C) projekt Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017 - 28.500 Kč,
doporučuje
A) prominout odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu Fitness Dance 2017 (porušení
povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci ILMA z. s., IČO 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III,
ve výši 49.500 Kč, tj. ve výši 99 %,
B) neprominout odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu Tanec pro zdraví (porušení
povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci ILMA z. s., IČO 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III,
ve výši 50.000 Kč,
C) prominout odvod za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve spolku ILMA 2017 (porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci ILMA z. s., IČO 22887806, se sídlem
Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III, ve výši 28.215 Kč, tj. ve výši 99 %
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 kraje k projednání.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 39 pro
6
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.
39. (26) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení vratek
nedočerpaných mimořádných příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje
na zabezpečení Stipendijního programu v roce 2019
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 412/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – zapojení vratek
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nedočerpaných mimořádných příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje
na zabezpečení Stipendijního programu v roce 2019
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 80/20, kterým se
1. navyšuje příjmová – zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 425.550 Kč
– navýšení nedaňových příjmů získaných z níže uvedených nedočerpaných dotací
poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2019 z kapitoly
912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání

IČ

poskytnutí
včetně
navýšení
příspěvku
usnesením
č.

nedočerpa
ný
příspěvek
ve výši

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace

14451018

209/19/RK

41.825 Kč

15. 1. 2020

Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace

18385036

209/19/RK

124.150 Kč

15. 1. 2020

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace

00082554

209/19/RK

22.400 Kč

7. 2. 2020

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace

49864688

209/19/RK

24.650 Kč

6. 2. 2020

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října
607, příspěvková organizace

00528714

209/19/RK

14.150 Kč

16. 1. 2020

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na
Bojišti 15, příspěvková organizace

00671274

209/19/RK,

130.850 Kč

6. 2. 2020

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad
Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace

00140147

209/19/RK,
2232/19/RK

7.250 Kč

11. 2. 2020

Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

00526517

209/19/RK

23.450 Kč

21. 1. 2020

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

60252776

209/19/RK
2232/19/RK

75 Kč

21. 1. 2020

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října
1390, příspěvková organizace

00581071

209/19/RK

13.500 Kč

31. 1. 2020

Subjekt
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

00673731

209/19/RK

Celkem

23.250 Kč

4. 2. 2020

425.550 Kč

2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 425.550 Kč, číslo akce
04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/20 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 40 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.
40. (27) Rozpočtové opatření č. 79/20 – navýšení příjmů a výdajů 2020 – kapitola 914 04
– působnosti - dotace na realizaci projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol
a školských zařízení jako měkkých cílů“, a plná moc pro zastupování Libereckého kraje
P. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o popis toho, co se bude za danou částku
pořizovat.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 413/20/RK
Rozpočtové opatření č. 79/20 – navýšení příjmů a výdajů 2020 – kapitola 914 04
– působnosti - dotace na realizaci projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol
a školských zařízení jako měkkých cílů“, a plná moc pro zastupování Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 79/20, kterým se
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2020 z titulu přijaté dotace na realizaci
projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých
cílů II“ z Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí)
veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020 dle Rozhodnutí č. 4;
č. j. MV – 414-3/OBP-2020 o částku 1.320.000 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2020 – kapitola 914 04 – působnosti
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o částku 1.320.000 Kč na akci číslo
0487130000 – „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako
měkkých cílů II“, ÚZ 14 034,
souhlasí
se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při právních jednáních týkajících
se projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů
II“
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a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 79/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 03. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci
č. PM 22/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 41 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

41. (28) Rozpočtové opatření č. 81/20 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky
přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 414/20/RK
Rozpočtové opatření č. 81/20 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky přijaté
jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 81/20, kterým se o celkovou částku 6.110 Kč navyšují příjmy kraje
a výdaje kraje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o finanční prostředky přijaté jako odvod a penále za porušení
rozpočtové kázně a odvedené na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 81/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 42 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.
42. (29) Rozpočtové opatření č. 85/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Domu
dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
na realizaci projektu Zlatý oříšek 2020
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 415/20/RK
Rozpočtové opatření č. 85/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí neinvestiční účelové dotace Domu dětí
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a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
na realizaci projektu Zlatý oříšek 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 85/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 100.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly, následovně
1. snížení ukazatele číslo akce 04808340000 Zlatý oříšek - podpora mimořádně nadaných
a úspěšných dětí České republiky ve výši 100.000 Kč,
2. zavedení nového ukazatele číslo akce 04808784476 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká
Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace - Zlatý oříšek 2020 – krajské kolo
ve výši 100.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, z kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Domu dětí a mládeže Libertin,
Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvkové organizaci, IČ 70200815, se sídlem Škroupovo
nám. 138, 470 01 Česká Lípa, maximálně do výše 100.000 Kč na realizaci projektu „Zlatý
oříšek 2020 – krajské kolo“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. OLP/511/2020, která bude
uzavřená mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo
nám. 138, příspěvkovou organizací
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 85/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 03. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. OLP/511/2020 k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.

Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 43 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.
43. (30) Rozpočtové opatření č. 95/20 – úprava kapitoly 916 – účelová dotace ze státního
rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020
P. Tulpa stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 416/20/RK
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Rozpočtové opatření č. 95/20 – úprava kapitoly 916 – účelová dotace ze státního rozpočtu
na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 95/20, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje ve zdrojové
(příjmové) části a výdajové části kapitoly 916 - účelové provozní (neinvestiční) dotace – 04
- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o účelovou neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu, v celkové výši 2.453.000 Kč na projekt Libereckého kraje „Zabezpečení okresních
a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2020 v Libereckém kraji“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 95/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 44 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.
44. (31) Rozpočtové opatření č. 96/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finanční podpory projektům v rámci záštit
v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu
P. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 417/20/RK
Rozpočtové opatření č. 96/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí finanční podpory projektům v rámci záštit
v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 96/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 60.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a které zahrnuje
1. snížení ukazatele 04807220000 – Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti vzdělávání a školství v průběhu roku o částku 60.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 60.000 Kč, a to
2.1 číslo akce 04808790000 – Dětský pěvecký sbor „SKŘIVÁNEK“, z.s., Jablonec
nad Nisou, Josefa Hory 4097/31 – KYTIČKA PÍSNIČEK, ve výši 10.000 Kč,
2.2 číslo akce 04808800000 – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Jablonec
nad Nisou, Liberecká 5/1900 – „Hvězdy nad Ještědem 2020“, ve výši 20.000 Kč,
2.3 číslo akce 04808810000 – Dětský pěvecký sbor „SKŘIVÁNEK“, z.s., Jablonec
nad Nisou, Josefa Hory 4097/31 – CANTATE AMSTERDAM 2020, ve výši
30.000 Kč,
rozhoduje
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o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter de minimis,
příjemcům

p.č.

1.

2

3

Žadatel

Dětský pěvecký sbor
„SKŘIVÁNEK“, z.s.

Městské divadlo
Jablonec nad Nisou,
o.p.s.

Dětský pěvecký sbor
„SKŘIVÁNEK“, z.s.

IČO

60254564

25035746

60254564

Sídlo

Název projektu

Josefa Hory 4097/31,
46604 Jablonec nad
Nisou

Liberecká 5/1900,
466 01, Jablonec nad
Nisou

Josefa Hory 4097/31,
46604 Jablonec nad
Nisou

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/
hodnota

„KYTIČKA
PÍSNIČEK“

doba konání
akce/den/1

Hvězdy nad
Ještědem 2020

doba
trvání/den/1;ocen
ění
finalisté/finalista/
6; absolutní
vítěz/vítěz/1;poro
ta/porotce/3

CANTATE
AMSTERDAM
2020

doba konání
akce/den/4

Účel
projektu

Náklady
celkem
v Kč

Dotace
do výše
v Kč

Přehlídka
dětských
pěveckých
sborů
mateřských
škol
Libereckého
kraje 17.ročník

12.000

10.000

Realizace
11. ročníku
amatérské
pěvěcké
soutěže.

100.000

20.000

Mezinárodní
hudební
festival
CANTATE
AMSTERD
AM 2020 reprezentace
ve sborovém
zpěvu.

100.000

30.000

schvaluje
1. smlouvu č. OLP/525/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Dětským pěveckým
sborem „SKŘIVÁNEK“, z.s., IČO 60254564, se sídlem Josefa Hory 4097/31, 466 04
Jablonec nad Nisou, na projekt „KYTIČKA PÍSNIČEK“,
2. smlouvu č. OLP/526/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Městským divadlem
Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČO 25035746, se sídlem Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec
nad Nisou, na projekt „Hvězdy nad Ještědem 2020“,
3.

smlouvu č. OLP/527/2020 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Dětským pěveckým
sborem „SKŘIVÁNEK“, z.s., IČO 60254564, se sídlem Josefa Hory 4097/31, 466 04
Jablonec nad Nisou, na projekt „CANTATE AMSTERDAM 2020"
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu
kraje a zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
2.

Termín: 30. 04. 2020
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 96/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
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hlasování č. 45 pro 5
proti
0
zdržel se
0
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda, J. Löffelmann a M. Půta.

byl přijat

45. (32) Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 - Dětskému
diagnostickému ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec na zajištění
provozu ambulantních středisek výchovné péče
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 418/20/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 - Dětskému diagnostickému
ústavu, středisku výchovné péče a základní škole, Liberec na zajištění provozu
ambulantních středisek výchovné péče
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Dětskému diagnostickému ústavu, středisku výchovné
péče a základní škole, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01 Liberec,
na akci číslo 04806180000 „DDÚ, SVP a ZŠ, Liberec, p. o. – Zajištění provozu ambulantních
středisek výchovné péče“ do výše 200.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/495/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče
a základní školou, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/495/2020 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 46 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a J. Löffelmann.
46. (33) Jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
a)
Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373,
příspěvkové organizace,
b)
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec,
Kostelní 9, příspěvkové organizace,
c)
Dětského domova, Dubá-Deštná 6, příspěvkové organizace
M. Půta se dotázal, zda v konkurzní komisích jsou uvedeni zástupci dotčených měst, obcí
a spolupracujících firem.
Ing. Princová na jeho dotaz odpověděla kladně.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 419/20/RK
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Jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky
a)
Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373,
příspěvkové organizace,
b)
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec,
Kostelní 9, příspěvkové organizace,
c)
Dětského domova, Dubá-Deštná 6, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, členy konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
a) Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373,
příspěvkové organizace,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise, určen zřizovatelem;
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, určena zřizovatelem;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského
úřadu Libereckého kraje, určena krajským úřadem;
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D., ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní
správy, určen Českou školní inspekcí;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvkové organizace, psycholog, určena Českou školní
inspekcí;
Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor, ředitel Libereckého inspektorátu České školní
inspekce;
Ak. mal. Jiří Studnička, pedagogický pracovník školy;
Jarmila Lukešová, členka školské rady;
b) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvkové organizace,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise, určen zřizovatelem;
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, určen
zřizovatelem;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského
úřadu Libereckého kraje, určena krajským úřadem;
PhDr. Milan Adamec, Ph.D., ředitel Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, určen Českou školní inspekcí;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvkové organizace, psycholog, určena Českou školní
inspekcí;
Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor, ředitel Libereckého inspektorátu České školní
inspekce;
Mgr. Petra Hoffmannová, pedagogický pracovník školy;
Mgr. Martina Podešvová, členka školské rady;
c) Dětského domova, Dubá-Deštná 6, příspěvkové organizace,
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Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise, určen zřizovatelem;
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, určen
zřizovatelem;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského
úřadu Libereckého kraje, určena krajským úřadem;
PhDr. Milan Adamec, Ph.D., ředitel Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, určen Českou školní inspekcí;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvkové organizace, psycholog, určena Českou školní
inspekcí;
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Lenka Dvořáková, pedagogický pracovník domova;
souhlasí
dle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, aby byli přizváni ke konkurznímu řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky odborníci s hlasem poradním, kteří nejsou členy
konkurzní komise, a to
a) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov a Milan Hejral,
vedoucí vývojového oddělení družstva umělecké výroby Granát Turnov,
b) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora statutárního města
Liberec a MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a.s.,
c) Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace, Ing. Irena Žalovičová, starostka
města Dubá a Mgr. Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu,
střediska výchovné péče a základní školy, Liberec
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit činnost konkurzních komisí,
2.

Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování jednotlivých
členů konkurzních komisí k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 47 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

47. (34) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery
/ odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt
Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 420/20/RK
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Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Cena
hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 50.000 Kč
Technické univerzitě v Liberci, IČ 46747885, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec, číslo
akce 04800796045, na realizaci projektu „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty
Technické univerzity v Liberci“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. OLP/494/2020,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/494/2020 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 48 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
48. (35) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
P. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 421/20/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. 4 ks projektoru ACER P5390W v nulové zůstatkové hodnotě pro výuku žáků školy
od společnosti ZF Automotive Czech s.r.o., se sídlem Na Roli 2405/26, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČ 26706342, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, IČ 18385036,
2.

1 ks čelního vysokozdvižného vozíku R60-30 v hodnotě 22.748 Kč a 1 ks
kombinované myčky na stříkací pistole v hodnotě 273 Kč pro zkvalitnění výuky žáků
od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01
Mladá Boleslav, I: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, 512 11, příspěvková organizace,
IČ 00087891,
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3.

60 ks dětských polštářků ve tvaru pejska v hodnotě 9.000 Kč pro klienty dětského
domova od spolku Klub svobodných matek z. s., se sídlem Ďáblická 535, 250 65
Líbeznice, IČ 06959971, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ 49864351,
b) nadačního příspěvku
v hodnotě 65.850 Kč na úhradu logopedické péče a psychoterapie klientů dětského domova –
projekt COMENIUS od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00
Praha 1, IČ 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ 49864351
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 49 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
49. (36) Vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole
hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkové organizaci – tahač lesní
pásový
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 422/20/RK
Vyřazení a prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole hospodářské
a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkové organizaci – tahač lesní pásový
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením a s prodejem nepotřebného movitého majetku - tahač lesní pásový – železný kůň
– inv. č. 6/95 svěřeného Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizaci, IČ 00082554
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu,
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 50 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
M. Půta znovu otevřel problematiku, která byla řešena v rámci bodu č. 89, která se týkala
darovací smlouvy s obcí Poniklou a požádal Ing. Čápa o bližší vysvětlení.
Ing. Čáp stručně okomentoval průběh jednání majetkové komise a návrh odboru dopravy,
s tím, že bude opětovně projednáno s panem starostou.
Následně proběhla diskuze, ze které vyplynula úprava důvodové zprávy a darovací smlouvy.
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50. (38) Zpracování koncepce turistické dopravy v rámci IDS IDOL – KORID LK,
spol. s r. o.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesesní.
USNESENÍ č. 423/20/RK
Zpracování koncepce turistické dopravy v rámci IDS IDOL – KORID LK, spol. s r. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o dílo „Zpracování koncepce turistické dopravy v rámci IDS IDOL“ č. OLP/503/2020,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ 27267351,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, za cenu 770.000 Kč bez DPH, tj. 931.700 Kč včetně 21% DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/503/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 51 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (37) Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s., za hospodářský rok 2019, účetní
období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Šén, generální ředitel Silnice LK a.s.
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta doplnil informaci, že předseda dozorčí rady pan Horinka souhlasí se závěry
představenstva a současně se omlouvá z dnešního jednání rady kraje.
Ing. Šén doplnil, že částky, které byly radě kraje předloženy v rámci účetních závěrek,
včetně hospodářského výsledku, již byly RK schváleny. Předmětem materiálu je formální
schválení hospodářského výsledku.
M. Půta se dotázal, kolik finančních prostředků bylo ušetřeno za zimní údržbu v lednu a únoru
2020.
Ing. Sviták sdělil, že prozatím nejsou tyto čásky přesné, ale pohybují se kolem 30 mil. Kč.
Ing. Šén doplnil, že ve srovnání s předchozím rokem, bylo za letošní leden cca 30 mil. Kč a únor
ještě není dořešen.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 424/20/RK
Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s., za hospodářský rok 2019, účetní období
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019“
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ 28746503,
schvaluje
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Výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s., za hospodářský rok 2019, období od 1. 10. 2018
do 30. 9. 2019, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s., za rok 2019, období
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 31. 03. 2020
b) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení předsedu představenstva společnosti Silnice LK
a.s.
hlasování č. 52

pro

8

proti

0

Termín: 10. 04. 2020
zdržel se
0
byl přijat

52. (39) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok
2020 – město Nový Bor (nadstandard)
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 425/20/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2020
– město Nový Bor (nadstandard)
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2020
č. OLP/5649/2019, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Nový Bor, IČ 00260771,
se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, na základě které přispěje město v roce 2020
na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 113.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/5649/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2020
hlasování č. 53 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (40) Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok
2020 – firmy
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 426/20/RK
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2020
– firmy
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1.

2.

Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2020 č. OLP/261/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
Inteva Products Czech Republic a.s., IČ 48266175, se sídlem Průmyslová 907, 468 02
Rychnov u Jablonce nad Nisou, na základě které bude společnost přispívat kraji
na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 350.000 Kč za kalendářní rok,
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2020 č. OLP/151/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o., IČ 02848481, se sídlem Dobranov 172, 471 21
Česká Lípa, Dobranov, na základě které bude společnost přispívat kraji na zajištění
dopravní obslužnosti částkou ve výši 68.000 Kč za kalendářní rok,

3.

Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2020 č. OLP/215/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
MEGA a. s., IČ 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, na základě
které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši
20.000 Kč za kalendářní rok
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit smlouvu č. OLP/261/2020, č. OLP/151/2020 a č. OLP/215/2020 k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 54 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (41) Smlouva o finanční spolupráci při realizaci akce „Dopravní terminál v Rychnově
u Jablonce nad Nisou“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 427/20/RK
Smlouva o finanční spolupráci při realizaci akce „Dopravní terminál v Rychnově
u Jablonce nad Nisou“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/560/2020 „Dopravní terminál
v Rychnově u Jablonce nad Nisou“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Rychnov
u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
IČ 00262552
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit smlouvu č. OLP/560/2020 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 55 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (42) Rozpočtové opatření č. 93/20 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
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přesun z jednotlivých akcí na nespecifikovanou rezervu
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 428/20/RK
Rozpočtové opatření č. 93/20 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z jednotlivých akcí na nespecifikovanou rezervu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 93/20, kterým se, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
dopravy,
1. snižují výdaje v celkové výši 3.970.477 Kč, a to u akce
a) III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 1.833.910 Kč,
2.

b) OK III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh) ve výši 2.136.567 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 3.970.477 Kč, a to u akce
a) III/28411 Roztoky u Jilemnice ve výši 834.900 Kč,
b) III/29032 a III/29035 Janov nad Nisou ve výši 40.535 Kč,
c) Most ev. č. 260-001 za Dubou v rokli ve výši 148.830 Kč,
d) Most ev. č. 26832-6 - Provodín, přes Robečský potok ve výši 154.880 Kč,
e) III/29024 Lukášov, oprava propustku ve výši 40.535 Kč,
f) III/27014 Jablonné v Podještědí ve výši 40.535 Kč,

g) nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
2.710.262 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 93/20 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 56 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (43) Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého
kraje, p. o.
Ing. Sviták sdělil, že obsahem materiálu je zpráva, kterou zpracovává firma PavEx Consulting
s.r.o. Závěrem zprávy je, že stav vozovek se nezlepšil.
M. Půta požádal, aby tato zpráva byla nejprve konzultována s členy rady kraje, a až poté
předložena ke schválení. Dále se dotázal na to, zda je tento materiál nějakým způsobem
využíván odborem dopravy a Krajskou správou silnic Libereckého kraje.
Ing. Čáp uvedl, že se jedná o standardní materiál, ve kterém je monitorován stav povrchů
vozovek, v této zprávě PavEx nepočítá s financemi na podloží, propustky a mosty.
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Ing. Růžička vysvětlil, že částečně se z tohoto materiálu vychází při určování kritických úseků.
Tabulka v aktualizované formě je závěrem každoroční zprávy.
Poté proběhla rozsáhlá diskuze, týkající se stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a finanční
náročnosti na udržení optimálního stavu. Dále byl řešen stav mostů v Libereckém kraji.
M. Půta požádal, aby byla důvodová zpráva doplněna o informace, jak je tato zpráva nadále
využívána, dále o informace týkající se finanční náročnosti a požadavků na rozpočet kraje.
M. Půta se dotázal na vyřazenou silnici v Horních Mísečkách.
Ing. Růžička odpověděl, že sběr informací k této zprávě se prováděl v létě.
Ing. Čáp doplnil, že sběr se uskutečnil v létě. Silniční databanka aktualizuje data dvakrát ročně,
a to k 1. lednu a k 1. červenci, tudíž se tato změna promítne k 1. červenci.
M. Půta dále požádal, jako v předchozích letech, o zpracování tranzpozice naplánovaných
investic na rok 2020 s jejich promítnutím do hosp. výsledku.
Ing. Čáp přislíbil, že v srpnu nebo v září budou předložena radě kraje data o stavu vozovek
ke konci roku 2020.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 429/20/RK
Zpráva o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu povrchů vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji a stav mostů
na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit zprávu o stavu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 57 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (44) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly 914 06
– Působnosti, odbor dopravy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 430/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/20 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2020 do kapitoly 914 06 – Působnosti,
odbor dopravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 94/20, kterým se
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1.
2.

navyšují finanční zdroje kraje 2020 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 14.880.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, na akci „dopravní
obslužnost autobusová“ o částku 14.880.000 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/20, k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 58 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (45) Smlouva o spolupráci při přípravě stavební akce „Humanizace ulice Mírová
v Mimoni“
Ing. Růžička okomentoval obsah předloženého materiálu a seznámil členy rady kraje
se stávající situací a jednáním s panem starostou a s dopravní policií.
Následně proběhla diskuze k danému tématu.
Bez další diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 431/20/RK
Smlouva o spolupráci při přípravě stavební akce „Humanizace ulice Mírová v Mimoni“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o spolupráci č. OLP/536/2020 mezi Libereckým krajem IČ 70891508, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a městem Mimoň, IČ 00260746, se sídlem nám. Mírová 120,
471 24 Mimoň, ve věci přípravy stavební akce „Humanizace ulice Mírová v Mimoni“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit smlouvu o spolupráci č. OLP/536/2020, ve věci přípravy stavební akce „Humanizace
ulice Mírová v Mimoni“ k podpisu.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 59 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (46) Informace o stavu projednání projektové dokumentace na osazení svislého
dopravního značení ve věci omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy
z důvodu zpoplatnění úseku silnice I/38 mýtným
Ing. Sviták ve stručnosti popsal obsah předloženého materiálu.
Následně proběhla diskuze týkající se omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy.
Závěrem z diskuze vyplynula úprava usnesení po projednání, a to že bude vypuštěna stávající
ukládací doložka a nově bude uloženo panu hejtmanovi napsat dopis ministrovi dopravy žádost
o legislativní řešení ve věci omezení tranzitní nákladní dopravy na krajské silniční síti.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 432/20/RK
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Informace o stavu projednání projektové dokumentace na osazení svislého dopravního
značení ve věci omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy z důvodu
zpoplatnění úseku silnice I/38 mýtným
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu projednání projektové dokumentace na osazení svislého dopravního značení
ve věci omezení tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. třídy z důvodu zpoplatnění úseku
silnice I/38 mýtným,
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, napsat ministru dopravy žádost o legislativní
řešení ve věci omezení tranzitní nákladní dopravy na krajské silniční síti.
Termín: 30. 03. 2020
hlasování č. 60 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (47) Uspořádání sítě pozemních komunikací na území města Turnova a v jeho okolí
– stanovení dalšího postupu v návaznosti na vyjádření města Turnov
Ing. Čáp podrobně popsal změny v uspořádání sítě pozemních komunikací v Turnově.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 433/20/RK
Uspořádání sítě pozemních komunikací na území města Turnova a v jeho okolí
– stanovení dalšího postupu v návaznosti na vyjádření města Turnov
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
vyjádření města Turnov k záměru o budoucím uspořádání sítě pozemních komunikací na území
města Turnova a v jeho okolí,
souhlasí
a) se záměrem darování části silnice III/28728 v úseku Nádražní ul. - MÚK Fučíkova, městu
Turnov, za předpokladu realizace jižního sjezdu ze silnice I/35 na Fučíkovu ulici
v Turnově,
b) se záměrem realizace tichého asfaltu na úsecích silnic III/2797 a III/27915 v místech
zástavby v obci Přepeře - Nad Potůčkem a části obce Přepeře - od silnice II/610
k železničnímu přejezdu
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat město Turnov o přijatém usnesení,
Termín: 30. 03. 2020
b) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, zahájit proces majetkoprávní operace ve věci budoucího darování úseku
silnice III/28728 – ulice Fučíkova na katastru města Turnova,
Termín: 30. 06. 2020
c) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, zahájit projekční přípravu na realizaci tichého asfaltu na úsecích silnic
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III/2797 a III/27915 v místech zástavby v obci Přepeře - Nad Potůčkem a části obce
Přepeře - od silnice II/610 k železničnímu přejezdu.
hlasování č. 61

pro

8

proti

0

Termín: 30. 10. 2020
zdržel se
0
byl přijat

61. (48) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Oprava objízdných tras
v Jablonném v P.“ a včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták ve stručnosti popsal obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 434/20/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Oprava objízdných tras
v Jablonném v P.“ a včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 1.800.000 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
„Oprava objízdných tras v Jablonném v P.“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 900.000 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
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však
do 15. 12. 2020,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020,
4.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 03. 2020
hlasování č. 62 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (49) Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje III.“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 435/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje III.“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 24. 2. 2020 na 28. 2. 2020 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje III.“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 03. 2020
hlasování č. 63 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (50) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké
nad Jizerou“
Ing. Sviták podrobně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 436/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké
nad Jizerou“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Ing. Lukáš Stavěl, projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
RNDr. Michal Ottis CSc., zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
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náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/543/2020
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, 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,
2.

3.

Termín: 30. 04. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící
komise RNDr. Michalu Ottisovi, CSc., a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod., která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.

hlasování č. 64

pro

8

proti

0

Termín: 31. 07. 2020
zdržel se
0
byl přijat

V 9.30 hodin se z dalšího jednání rady kraje omluvila Ing. Jitka Volfová.
Nyní je na jednání přítomno 7 členů rady kraje.
64. (51) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2828 Karlovice“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 437/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2828 Karlovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2828 Karlovice“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradní Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
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Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
RNDr. Michal Ottis, CSc., zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/452/2020
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, 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,
2.

3.

Termín: 30. 04. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící
komise RNDr. Michalu Ottisovi, CSc., a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod.,
Termín: 30. 06. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící
komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální
odměna ve výši 100 Kč/hod.

hlasování č. 65 pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0
byl přijat

65. (52) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 26832-6 Provodín – most přes Robečský potok a Most ev. č. 260-001 za Dubou
v rokli“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 438/20/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 26832-6 Provodín – most přes Robečský potok a Most ev. č. 260-001 za Dubou
v rokli“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční 585, 294 42 Luštěnice,
IČO 07626223, v souladu s ustanovením § 113 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník v objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny nepotvrdil zákonem požadované skutečnosti uvedené v § 113 odst. 4
zákona,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 26832-6 Provodín – most
přes Robečský potok a Most ev. č. 260-001 za Dubou v rokli“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, se sídlem Václavská
732, 252 63 Roztoky, IČO 464 33 597, za nabídkovou cenu 78.000 Kč bez DPH,
tj. 94.380 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/5716/2019 mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská
732, 252 63 Roztoky, IČO 464 33 597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 06. 2020
hlasování č. 66 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
66. (53) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatka III/29024
Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 439/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatka III/29024
Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou
(Ostrý roh)“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka Metrostav a.s., se sídlem
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, za nabídkovou cenu
18.571.399,03 Kč bez DPH, tj. 22.471.392,83 Kč včetně DPH,
2. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká
Lípa, IČO 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
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Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – nabídka nesplňuje
zadávací podmínku (nabídková cena účastníka za součet SO 102 - Komunikace pro pěší
a cyklisty, SO 421 - Veřejné osvětlení, SO 801 - Vegetační úpravy je vyšší než maximálně
možná nabídková cena stanovená zadavatelem),
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/5728/2019 mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 30. 03. 2020
hlasování č. 67 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28411 Roztoky
u Jilemnice“
Ing. Sviták ve stručnosti seznámil členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
Následně proběhla diskuze k danému tématu.
Bez připomínek či dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 440/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868,
a COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO 26177005, pro účely veřejné
zakázky vystupující jako „Společnost M - SILNICE a COLAS CZ, SILNICE III/28411
ROZTOKY U JILEMNICE“ za nabídkovou cenu 103.667.193,34 Kč bez DPH,
tj. 125.437.303,94 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/4230/2019 mezi Libereckým krajem a společnostmi
M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, a COLAS CZ,
a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO 26177005, pro účely veřejné zakázky
vystupující jako „Společnost M - SILNICE a COLAS CZ, SILNICE III/28411 ROZTOKY
U JILEMNICE“
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
2.

Termín: 30. 04. 2020
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, uplatnit závazek do rozpočtu pro rok 2021.
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hlasování č. 68

pro

7

proti

0

Termín: 30. 11. 2020
zdržel se
0
byl přijat

68. (55) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28712 Rychnov
u Jablonce nad Nisou“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 441/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce
nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká
Lípa, IČO 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena za SO 101.2 byla vyšší než povolená max. možná nabídková
cena za SO 101.2),
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, za nabídkovou cenu 9.707.070,25 Kč bez DPH,
tj. 11.745.555 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/5692/2019 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 03. 2020
hlasování č. 69 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Okružní
křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 442/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Okružní
křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou
(Ostrý roh)“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
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investora pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka IBR Consulting, s. r. o.,
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČO 25023446, za nabídkovou cenu
225.000 Kč bez DPH, tj. 272.250 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/5707/2019
mezi Libereckým krajem a společností IBR Consulting, s. r. o., se sídlem Sokolovská 352/215,
190 00 Praha 9, IČO 25023446
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 03. 2020
hlasování č. 70 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Okružní
křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 443/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Okružní
křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Okružní křižovatka III/29024 Jablonec
nad Nisou (Ostrý roh)“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 7805, 460 01 Liberec, IČO 25036751,
za nabídkovou cenu 99.000 Kč bez DPH, tj. 119.790 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/5708/2019 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o.,
se sídlem Štefánikovo nám. 7805, 460 01 Liberec, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 03. 2020
hlasování č. 71 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (58) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28411
Roztoky u Jilemnice“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 444/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28411 Roztoky
u Jilemnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka Ing. Štěpán Illich, IČO 46433597, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky,
za nabídkovou cenu 690.000 Kč bez DPH, tj. 834.900 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/361/2019
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, IČO 46433597, se sídlem Václavská 732,
252 63 Roztoky
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 72 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (59) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Most
ev. č. 26832-6 Provodín – most přes Robečský potok a Most ev. č. 260-001 za Dubou
v rokli“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 445/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Most
ev. č. 26832-6 Provodín – most přes Robečský potok a Most ev. č. 260-001 za Dubou
v rokli“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka PROFIBLAST s. r. o., se sídlem Lupáčova 891/7, Praha 3 Žižkov,
IČO 07205431, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – údaje předložené účastníkem
zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení
podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení (identifikační údaje účastníka
v dokumentech nabídky se neshodují s identifikačními údaji účastníka, který podal
nabídku),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 26832-6 Provodín – most přes
Robečský potok a Most ev. č. 260-001 za Dubou v rokli“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I – DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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a to účastníka Ing. Štěpán Illich, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky,
IČO 46433597, za nabídkovou cenu 173.000 Kč bez DPH, tj. 209.330 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/5715/2019
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky,
IČO 46433597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 06. 2020
hlasování č. 73 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (60) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Mosty Semilsko
2020“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 446/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Mosty Semilsko 2020“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Mosty Semilsko 2020“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I. – DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/356/2020,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
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Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 2020
hlasování č. 74
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (61) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Karlovice
a Jablonecko 2020“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 447/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Karlovice a Jablonecko
2020“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI - Karlovice a Jablonecko 2020“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I.
– DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/351/2020,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
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náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 2020
hlasování č. 75 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (62) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice II/290 Sklenařice
- Vysoké nad Jizerou“
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 448/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „TDI - Silnice II/290 Sklenařice
- Vysoké nad Jizerou“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Lukáš Stavěl, projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
RNDr. Michal Ottis, CSc., zástupce klubu KSČM,
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náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/544/2020
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
2.

3.

Termín: 30. 04. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící
komise RNDr. Michalu Ottisovi, CSc., a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi (za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod., která bude rozdělena mezi člena a náhradníka),
Termín: 31. 07. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi (za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.).

hlasování č. 76

pro

7

proti

0

Termín: 31. 07. 2020
zdržel se
0
byl přijat

76. (103) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP
- Jablonecko + Jablonné v Podještědí“
Ing. Sviták podrobně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 449/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Jablonecko
+ Jablonné v Podještědí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Jablonecko + Jablonné v Podještědí“, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, v souladu s ustanovením § 141 odst. 3 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka
INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 7805, 460 01 Liberec, IČO 25036751,
za nabídkovou cenu 134.000 Kč bez DPH, tj. 162.140 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/5711/2019 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o.,
se sídlem Štefánikovo nám. 7805, 460 01 Liberec, IČO 25036751
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 77 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (104) Smlouva o centralizovaném zadávání a smlouva o společném zadání veřejných
zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou,
ul. Liberecká - Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek
nad Nisou“
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 450/20/RK
Smlouva o centralizovaném zadávání a smlouva o společném zadání veřejných zakázek
a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká
- Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. smlouvu o centralizovaném zadávání „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká
- Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“
č. OLP/561/2020, mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní
náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 002 62 854,
2.

smlouvu o společném zadání veřejné zakázky a spolupráci při realizaci stavební akce
„Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava komunikace a výstavba
chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ č. OLP/170/2020, mezi Libereckým krajem
a Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO 002 62 854

a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, 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, předložit smlouvu o centralizovaném zadávání „Silnice III/2716 Hrádek
nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek
nad Nisou“ č. OLP/561/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
2.

Termín: 31. 03. 2020
Ing. Janu Svitákovi, 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, předložit smlouvu o společném zadání veřejné zakázky a spolupráci
při realizaci stavební akce „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká - Oprava
komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ č. OLP/170/2020
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.

hlasování č. 78

pro

7

proti

0
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0
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78. (105) Dodatek č. 134/2020/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 – silnice II/288 Podbozkov - Cimbál
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Ing. Čáp doplnil, že po projednání bude doplněn nový dodatek.
Následně proběhla krátká diskuze.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 451/20/RK
Dodatek č. 134/2020/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 – silnice II/288 Podbozkov - Cimbál
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na rok 2020 ve výši 17.000.000 Kč,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/208/2020 (číslo dodatku poskytovatele: 134/2020/1)
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2020, mezi Libereckým krajem, Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, a Krajskou správou silnic Libereckého
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,
na rekonstrukci silnice II/288 Podbozkov – Cimbál, který se celková výše dotace zvyšuje
z 100.000.000 Kč na 117.000.000 Kč
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě číslo OLP/208/2020 (číslo dodatku
poskytovatele 134/2020/1) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020 ve výši 17.000.000 Kč, uzavíraný mezi Státním
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO 70856508, Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
Termín: 30. 04. 2020
b) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit realizaci akce v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě OLP/208/2020
(číslo poskytovatele: 134/2020/1) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, kterým se navýšila celková datace
na 117.000.000 Kč.
hlasování č. 79

pro

7

proti

0

Termín: 31. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

79. (113) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou,
ul. Liberecká - Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek
nad Nisou“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.

- 80 -

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 452/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou,
ul. Liberecká - Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek
nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká
- Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“
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 nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Simona Jirotková, referent odboru investic Města Hrádek nad Nisou,
náhradník Vojtěch Prchlík, referent odboru investic Města Hrádek nad Nisou,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Martina Dvořáková, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
RNDr. Michal Ottis, CSc., zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
Mgr. Josef Horinka, starosta Města Hrádek nad Nisou,
náhradník Pavel Farský, místostarosta Města Hrádek nad Nisou,
Ing. Simona Jirotková, referent odboru investic Města Hrádek nad Nisou,
náhradník Vojtěch Prchlík, referent odboru investic Města Hrádek nad Nisou,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/172/2020 – akce A
a ukládá
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1.

2.

3.

Ing. Janu Svitákovi, 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. 04. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící
komise RNDr. Michalu Ottisovi, CSc., a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod., která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 30. 06. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.

hlasování č. 80

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0
byl přijat

Ing. Čáp informoval členy rady kraje o aktuálním stavu uzavírky v souvislosti s rekonstrukcí
křižovatky Rádelský mlýn. Bude vydáno rozhodnutí, že doba uzavírky bude zkrácena o 7 měsíců
tj. do konce listopadu 2021. Popsal harmonogram plánovaných prací a objízdných tras.
Mgr. Svoboda požádal o zvýšení informovanosti veřejnosti, ohledně uzavíraných úseků
a objízdných tras.

Přestávka od 9.50 do 10.00 hodin.
80. (63) Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím
rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně podmínek stanovených
zřizovatelem v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací
a souhlas se změnou názvu akce
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 453/20/RK
Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací a souhlas
se změnou názvu akce
Rada kraje po projednání
schvaluje
změnu názvu akce č. 07501091705 o částce 1.000.000 Kč vyčleněné v kapitole 912 07
– Účelové příspěvky PO OKPPCR z aktuálního názvu „Rekonstrukce střechy č. p. 72“ na nový
název „Oprava střechy č. p. 72“ podle došlé žádosti od příspěvkové organizace,
rozhoduje
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1)

2)

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 200.000 Kč, Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1, IČ 00083194,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501011701 – Databáze regionálních osobností,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku do výše 200.000 Kč po realizaci neinvestiční akce do 30 dnů od obdržení
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku, dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, nejpozději však
do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 1.300.000 Kč, Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1, IČ 00083194,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501171701 – Nákup knih do fondu Krajské
vědecké knihovny a databáze EBSCO,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 650.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
3)

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 500.000 Kč, Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1, IČ 00083194,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501181701 – Webová stránka a zabezpečení wi-fi
systému,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 250.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
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4)

5)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 1.700.000 Kč, Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,
se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČ 00083232, na výdaje spojené s realizací
akce č. 7500991702 – Umělecké dílo pro budovu Severočeského muzea v Liberci,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 850.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 500.000 Kč, Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČ 00083232, na výdaje spojené
s realizací akce č. 7501021702 – Slavnostní otevření muzea,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 250.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
6)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 450.000 Kč, Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem
Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČ 00083232, na výdaje spojené s realizací akce
č. 7501101702 – Zabezpečení objektů PO - Nové připojení objektů na Policii ČR,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 225.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
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7)

8)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 810.000 Kč, Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem
Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČ 00083232, na výdaje spojené s realizací akce
č. 7501131702 – Akvizice,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 405.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního a neinvestičního příspěvku z kapitoly
912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 1.500.000 Kč, Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČ 00083232, na výdaje spojené
s realizací akce č. 7501201702 – Kompletace nových expozic, a to v poměru 500.000 Kč
na neinvestiční výdaje a 1.000.000 Kč na investiční výdaje,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
a neinvestičního příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši
750.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba
bude uvolněna do 30 dnů od obdrženížádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního a neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního a neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto
materiálu, v termínu do 10. 12. 2020,
9)

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 500.000 Kč, Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci,
se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267, na výdaje spojené s realizací
akce č. 07501001703 – Střecha budovy,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 250.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
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10)

11)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 1.500.000 Kč, Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267, na výdaje spojené s realizací akce
č. 07501121703 – Akvizice,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 750.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 1.500.000 Kč, Oblastní galerii Liberec, příspěvkové
organizaci, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267, na výdaje
spojené s realizací akce č. 07501191703 – Obnova výstavních panelů,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 750.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
12)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 450.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové
organizaci, se sídlem Náměstí osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 000360198,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501111704 – Zabezpečení objektů PO - Nové
připojení objektů na Policii ČR,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 225.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
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13)

14)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 300.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové
organizaci, se sídlem Náměstí osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 000360198,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501141704 – Akvizice,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 150.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 430.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové
organizaci, se sídlem Náměstí osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 000360198,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501211704 – Nová elektroinstalace pro stálou
expozici „Těžba uranu na Českolipsku“,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 215.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
15)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 120.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové
organizaci, se sídlem Náměstí osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 000360198,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501221704 – Nákup digestoře pro konzervátorské
dílny,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku do výše 120.000 Kč po realizaci investiční akce do 30 dnů od obdržení
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku, dle přílohy č.1, tohoto materiálu, nejpozději však
do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
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16)

17)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 250.000 Kč, Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové
organizaci, se sídlem Náměstí osvobození č. p. 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČ 000360198,
na výdaje spojené s realizací akce č. 07501231704 – Reliéfní model mapy,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 125.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 1.000.000 Kč, Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, na výdaje spojené
s realizací akce č. 07501081705 – Oprava Střechy č. p. 72,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 500.000 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
18)

19)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do výše 89.000 Kč, Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci se sídlem
Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, na výdaje spojené s realizací akce
č. 07501091705 – Zabezpečení objektů PO - Nové připojení objektů na Policii ČR,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku do výše 89.000 Kč po realizaci investiční akce do 30 dnů od obdržení
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku, dle přílohy č. 1, tohoto materiálu, nejpozději však
do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 07 – Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
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do výše 390.000 Kč, Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci se sídlem
Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, na výdaje spojené s realizací akce
č. 07501151705 – Akvizice,
a) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 195.000 Kč 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 1, tohoto
materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,

20)

b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 11. 2020,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 10. 12. 2020,
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, do výše 473.000 Kč, Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizaci se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, na výdaje spojené
s realizací akce č. 07501161705 – Mzdové náklady - archeolog MČRT,
a)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 236.500 Kč 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 neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1,
tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2020,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 15. 1. 2021,
c) o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu
do 22. 1. 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele dotčených příspěvkových organizací o usnesení rady kraje.
Termín: 17. 03. 2020
hlasování č. 81 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
81. (64) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Převod nevyčerpaných
prostředků do programu 7.1 Kulturní aktivity v LK 7.7 Podpora cestovního ruchu
v turistických oblastech, 7.8 Podpora infocenter, 7.9 Podpora nadregionálních témat
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 454/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Převod nevyčerpaných prostředků
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do programu 7.1 Kulturní aktivity v LK 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických
oblastech, 7.8 Podpora infocenter, 7.9 Podpora nadregionálních témat
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 89/20, kterým se
1) snižují vybrané specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, ve výši 289.802,16 Kč, v tom
a) specifický ukazatel č. 7020000 Program 7.2 – Záchrana památek v LK,
nespecifikované rezervy ve výši 89.038,06 Kč,
b) specifický ukazatel č. 7050000 Program 7.5 – Poznáváme kulturu, nespecifikované
rezervy ve výši 31.156 Kč,
c) specifický ukazatel č. 7060000 Program 7.6 – Podpora rozvoje cestovního ruchu
v LK - Řemeslná a zážitková turistika, nespecifikované rezervy ve výši
152.508.10 Kč,
d) specifický ukazatel č. 7090000 Program 7.9 – Podpora rozvoje cestovního ruchu
v LK – Podpora nadregionálních témat, nespecifikované rezervy ve výši 17.100 Kč,
2) navyšují vybrané specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, ve výši 289.802,16 Kč, v tom
a) specifický ukazatel č. 7010000 Program 7.1 - Kulturní aktivity v LK, nespecifikované
rezervy ve výši 172.702,16 Kč,
b) specifický ukazatel č. 7070000 Program 7.7 - Podpora rozvoje cestovního ruchu v LK
- Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech - nespecifikované rezervy,
ve výši 45.473 Kč,
c) specifický ukazatel č. 7080000 Program 7.8 - Podpora rozvoje cestovního ruchu v LK
- Podpora infocenter - nespecifikované rezervy, ve výši 71.627 Kč,
a to bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/20 k projednání a schválení
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 82 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
82. (65) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí dotací v rámci
programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2020
P. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze ohledně podpořených a nepodpořených žadatelů v souvislosti
s hodnotícími kritérii.
M. Půta upozornil na administrativní chyby v tabulkách uvedených v usnesení materiálu
a požádal o jejich opravu po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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Název projektu
účel projektu

Sídlo /
bydliště

IČ /
nar.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Příjemce
forma

Termín realizace
projektu

Po
řč.

Podíl dotace z
celkových
způsobilých
výdajů
Dotace v
maximální výši

USNESENÍ č. 455/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/20 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí dotací v rámci
programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 91/20, kterým se snižují výdaje
v kapitole 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji,
v celkové výši 2.050.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond, program 7.1 Kulturní aktivity
v Libereckém kraji, v úhrnném objemu 2.050.000 Kč, a to bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
2) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v úhrnném
objemu 2.050.000 Kč níže uvedeným příjemcům

37. Letní jazzová dílna Karla
Velebného

1.

"AB Studio"
spolek

2.

3.

ARBOR spolek pro
duchovní
kulturu
spolek

Brána
Trojzemí,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

4.

Country –
Western
Club Liberec
spolek

Uspořádání interpretačního
semináře Letní jazzová dílna
Karla Velebného zaměřeného na
specifiku jazzové interpretace.
Účastníci se seznámí s
problematikou jazzové
improvizace, sólového i
ansámblového vystupování.
Součástí výuky bude základní
teoretická příprava.
Českolipský komorní cyklus

2290549
9

* seminář – 48
hodin výuky
* koncerty – 20
hodin

7082050
3

* pořádání
koncertů – 6
* vystupující
umělci a
soubory – 11
umělců

0185196
9

* dny konání –
3
* vystupující
soubory – 15
osob
* počet diváků
– 3000 osob
* výstavy - 1

Realizovat festival country, folku,
bluegrassu a spřízněných žánrů.
Doplňkovým programem budou
taneční soubory, projížďky na
koních, indiáni v tee-pee, soutěže, Lidové Sady
trapeři, stylové stánky, oheň a
425/1,
6510070
občerstvení.
Liberec
1

* doba trvání
akce – 1 den
* program – 12
souborů

Uspořádání 3. ročníku cyklu
komorních koncertů v Č. Lípě.
Akce je pořádána zcela nezávisle
na MHF Lípa Musica s vlastním
odděleným rozpočtem a navazuje
na tradici kruhu přátel hudby.
Koncerty doplní muzikologické
přednášky a debaty s umělci.
Hrádecké slavnosti a
Bartolomějská pouť 2020
Uspořádání tradičních městských
slavností, které rozsahem
překračují hranice města.
Zapojení regionálních a
neprofesionálních účinkujících.
Pestrý program pro všechny
věkové skupiny. Hudební
program, divadelní představení
pro děti, výstava, exhibice.
GODY 2020

Velvarská
1649/13,
Praha

Žižkova
528/6,
Česká Lípa

Horní
náměstí
71, Hrádek
nad Nisou

- 91 -

7,22 %

12,41 %

5,88 %

29,13 %

50.000
Kč

25.6.2
020 –
30.9.2
020

ne

50. 000
Kč

24.3.2
020 8.12.2
020

ne

50.000
Kč

1.6.20
20 –
15.10.
2020

ne

30.000
Kč

1.4.20
2031.7.2
020

ne
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44. Českolipský divadelní
podzim

5.
Divadelní
klub Jirásek,
z.s.
spolek

6.
Folklorní
soubor
Nisanka, z.s.
spolek

Prezentovat tvorbu místních
umělců, studentů a regionálních
divadel, zapojit střední, základní
a mateřské školy do týdenního
divadelního maratonu a ukázat
tvorbu i zahraničních hostů a
divadel z celé ČR. Týdenní
jedinečná divadelní akce a
workshopy.
Vánoce s Nisankou
Adventní koncert, ve kterém
naučnou a úsměvnou formou
předvede Nisanka, Malá Nisanka
a jejich hosté zvyky a obyčeje,
které byly součástí života
obyvatel v našem regionu
(Podještědí, Pojizeří a
Podkrkonoší) v době adventu a
bezprostředně kolem něj.

Panská
219/3,
Česká Lípa

Jižní 144,
Jablonec
nad Nisou

6223713
6

6025431
9

Festival Frýdlantsko Franze
Kafky

7.
Frýdlantsko
Franze
Kafky z.s.
spolek

8.

G300-spolek
spolek

9.

Jablonecká
kulturní
obec, z.s.
spolek

Jablonecké
kulturní a
informační
10. centrum, o.
p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Literárně – kulturní festival
Frýdlantsko Franze Kafky zvýší
povědomí návštěvníků
Libereckého kraje o vztahu
spisovatele Franze Kafky
kregionu a literatuře. Vstup
zdarma. Cílí na všechny sociální
skupiny a mladou generaci.
Folklórní festival - Svatojánská
pouť
Realizovat akci, která má za cíl
navazovat na tradici
„staročeských poutí“. Klade
důraz na místní výrobce,
řemeslníky, spolky a
vystavovatele, vše ve staročeském
a tradičním duchu. Hlavní část
programu tvoří vystoupení
folklorních souborů.
Divadla malých forem 2020
Představení především
regionálních amatérských,
poloprofesionálních a
profesionálních divadel široké
veřejnosti včetně dětí od 2 let v
Klubu Na Rampě v Jablonci nad
Nisou, poskytnutí možnosti
vystoupení divadelním souborům.
Jablonecké kostely otevřeny
2020
Rozšíření kulturní nabídky pro
širokou veřejnost a také pro
turisty a návštěvníky města
během hlavní letní turistické
sezóny.Každé prázdninové úterý
budou zdarma zpřístupněny čtyři
kostely a od 17 hodin se v jednom
uskuteční varhanní koncert.
Ostrovy setkávání

Realizace cyklu kulturních
pořadů - vytváření místa pro
setkávání a sdílení přes kulturu a
11.
obyčejné lidské činnosti, jako je
Jakub Čapka zpívání, muzicírování, literatura,
fyzická osoba amatérské divadlo a výtvarný
podnikající
projev.

Dětřichovsk
á
3133,
FrýdlantVětrov

0884253
1

* doba konání
akce – 6 dní
* koncert – 1
* divadelní
představení –
10
* workshop – 1
* vernisáž - 1

* představení –
akce - 1
* tisk plakátů –
1000 ks
* tisk letáků –
2000 ks
* dny programu
Festivalu – 30
hodin
* minimální
honorář
učínkujícich –
25 000 Kč

Papírová
2702232
537, Liberec 3

* trvání akce –
1 den

Arbesova
3889/4,
Jablonec
nad Nisou

2654550
1

* divadelní
představení –
12

2868645
4

* koncert – 8 ks
* zpřístupnění
sakrálních
památek – 224
hodin

7192357
8

* hudební
pořad – 6
* literární pořad
–4
* intelektuální
pořad - 6

Kostelní
1/6,
Jablonec
nad Nisou

Benešov u
Semil
38

- 92 -

19,23 %

29,91 %

5,96 %

29,41 %

29,09 %

23,81 %

49,41 %

49.036
Kč

12.10.
2020
17.10.
2020

ne

35.000
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

48.478
Kč

17.2.2
020 –
31.10.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 –
31.8.2
020

ne

32.000
Kč

6.1.20
20 –
30.12.
2020

ne

49.286
Kč

3.2.20
20 –
31.10.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 31.12.
2020

ne

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
Krakonošovy letní podvečery
2020

12.
Jilemnicko svazek obcí
svazek obcí
Jizerské
aktivity,
13. zapsaný
spolek
spolek

14. Kalendář
Liberecka
spol s r.o.
společnost
s ručením
omezeným

Krakonošovy letní podvečery jsou
tradiční kulturní akcí s bohatým
programem. Tato akce se koná v
období letních prázdnin.
Návštěvníkům a občanům jsou
představeny regionální spolky a
soubory, profesionální i amaterští
umělci. A to zcela zdarma.
Jizerská nota 2020
Realizace dvoudenního
hudebního festivalu Jizerská nota
v Hejnicích, na němž se
prezentuje 18 hudebních skupin
včetně 5 dětských.
S rodinou do Vesce
Uspořádání akce zacílené na
rodiny s dětmi, jejímž zaměřením
je nabídka kulturních a
volnočasových aktivit k
smysluplnému využití volného
času a ochraně proti
patologickým jevům. Součástí
této akce je i popularizace zásad
bezpečnosti při trávení volného
času.
Lomnické hudební jaro - 26.
ročník

Uspořádání 26. ročníku
tradičního festivalu celokrajského
15. Klub přátel a významu, především amatérských
uměleckých souborů či sólistů.
sponzorů
Smyslem je prezentace
Domu dětí a jednotlivců či organizací
mládeže, z.s. pracujících s dětmi a mládeží v
spolek
oblasti hudby, tance a zpěvu.

Masarykovo
náměstí
82,
7069406
Jilemnice
1

* doba trvání
akce – 3 dny

Akloisina
výšina
6938863
420, Liberec 6

* doba trvání –
2 dny
* hudební
produkce – 18

Papírová
2873984
537, Liberec 1

Poděbradov
a
665,
Lomnice
nad
Popelkou

2704306
1

* festivalové
dny – 3
* propagační
materiál – 1000
ks
* doba trvání
vlastní akce – 3
dny
* účinkující
soubory – 14
* představení v
podání mladých
souborů – 3
* představení
pro mladého
diváka - 3

7094946
8

* kulturní
pořady – 8
* propagační
materiál – 1000
ks

2664683
8

* festivalové
koncerty – 5
* propagační
materiál – 500
ks

4929435
1

Semilský paroháč 2020

16.
Klub přátel
divadla
Semily, z.s.
spolek
Kulturní a
informační
17. středisko,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace
LOKACER,
sdružení pro
podporu
rozvoje
kultury a
18.
cestovního
ruchu na
Lomnicku,
z.s.
spolek

Uspořádání přehlídky, která se
stala již neodmyslitelnou součástí
kulturního života v Semilech.
Cílem je získat si diváky zejména
mezi dětmi a mládeží, a ukázat
jím, že divadlo je vhodná forma
seberealizace a smysluplné
využití volného času.
Léto na zámku 2020 – 9. ročník

Vejvarovo
nábřeží
199, Semily

Cyklus kulturních akcí Léto na
zámku 2020 je navazujícím 9.
ročníkem tradiční regionální akce
celokrajského významu, jehož
hlavním cílem je odkazovat na
regionální tradice v oblasti
kulturní a umělecké a nadále je
rozvíjet.

Lomnice
nad
Popelkou
čp. 4

Zámecké hudební soboty - 19.
ročník
Realizovat navazující 19. ročník
stejnojmenného loňského
úspěšného projektu. V rámci
projektu se uskuteční hudební
přehlídka amatérských skupin
Libereckého kraje ve stylu folk,
country, lidová píseň, rock,
sborový zpěv aj.

Lomnice
nad
Popelkou
čp. 359

* trvání akce –
1 den

- 93 -

16,67 %

14,81 %

28,90 %

49,38 %

25 %

29,85 %

49,30 %

50.000
Kč

1.1.20
20 30.9.2
020

ne

20.000
Kč

1.1.20
20 31.10.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 30.9.2
020

ne

40.000
Kč

1.3.20
20 –
30.6.2
020

ne

30.000
Kč

1.5.20
20 –
30.11.
2020

ne

40.000
Kč

1.4.20
20 –
31.10.
2020

ne

35.000
Kč

1.4.20
20 –
31.10.
2020

ne
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Sympozium Desná 2020

19.

Město Desná
obec

20.

Město Dubá
obec

21.

Město
Harrachov
obec

22.
Město
Hejnice
obec

23. Město
Hodkovice
nad
Mohelkou
obec

24.
Město
Smržovka
obec

25. Miriam
Macnerová
Vilímová
fyzická osoba
podnikající

Uspořádat XIX. ročník Sympozium Desná 2020,
šestidenní akce s doprovodným
programem pro širokou veřejnost
as aukcí vytvořených soch.
Letošní výtěžek z aukce bude
věnován na podporu projektu –
rekonstrukce Riedelovy vily a
revitalizace přilehlé zahrady.
Mezinárodní jazzové dny Dubá
– Nedamov
Spolufinancování 26. ročníku
Mezinárodních jazzových dnů
Dubá - Nedamov se zaměřením
na tradiční českou hudebnost.
Díky své tradici nese tato akce
značný společenský přínos pro
region a má značný dopad na
rozvoj regionální kultury a
zachování hudebních tradic.
Příjezd Krakonoše
Tradiční Příjezd Krakonoše v
letošním roce oslaví již 74 let
jeho pořádání. Příjezd pána hor
má za úkol přivítat společně s
družinou a návštěvníky příchod
jara.
Hejnické slavnosti 2020
Uspořádání tradiční kulturní
akce s počátky v 18. století, která
je mimo rázu městských slavností
také jedinečným hudebním
festivalem v neopakovatelném
prostředí podhůří Jizerek, navíc
na hospodářsky slabém
Frýdlantsku. Letos zdejší
nejvýznamější akce.
Hodkovické slavnosti 2020
Město Hodkovice nad Mohelkou
pořádá pro své občany a
návštěvníky města tradiční
Hodkovické slavnosti. V letošním
roce budou hlavním tématem
automobilové závody, rock a pivo
z regionu.
Slet Bubeníků 2020 –
bubenická dílna pro děti a
dospělé s handicapem a koncert
pro veřejnost
Uspořádání kulturní akce
regionálního významu se
zaměřením na hudebnost a
kulturní tvorbu, se zapojením
handicapovaných dětí, dospělích
a široké veřejnosti.
Festival KUKOKLI
Uspořádání festivalu KUKOKLI,
který je především hudebním
festivalem a který si klade za cíl
již potřetí oživit chátrající kostel
Navštívení Panny Marie,
nacházející se v Horním Vítkově,
a využít tak potenciál genia loci k
nevšedním kulturním zážitkům.

Krkonošská
318, Desná

0026230
7

Masarykovo
náměstí
0026047
138, Dubá
9

Harrachov
150

Nádražní
521,
Hejnice

nám. T.G.
Masaryka
1,
Hodkovice
nad
Mohelkou

náměstí T.
G.
Masaryka
600,
Smržovka

Koněvova
2415/155,
Praha

0027569
7

0026280
3

0026282
0

* doba trvání
akce – 6 dní

* jazzové dny –
2 dny

* doba trvání –
1 den

* podium
s technikou – 1
* propagace – 1
* kulturní
program - 3
* hudební
produkce – 3
soubory
* zajištění
besedy – 1
* technické
vybavení pronájem podia
a zvukové
aparatury - 1

0026257
9

* kulturní akce
-1

0824977
6

* účinkující –
60 osob
* počet dní – 2
dny
* návštěvníci –
400 osob
* organizátoři –
6 osob

- 94 -

17,54 %

30 %

29,94 %

11,11 %

25 %

29,07 %

18,50 %

50.000
Kč

2.3.20
20 –
31.7.2
020

ne

50.000
Kč

1.3.20
20 –
31.10.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 30.4.2
020

ne

50.000
Kč

1.5.20
20 –
30.9.2
020

ne

50.000
Kč

1.6.20
20 –
30.10.
2020

ne

20.500
Kč

1.8.20
20 –
12.11.
2020

ne

50.000
Kč

1.2.20
20 –
30.9.2
020

ne

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
Sklářská slavnost na
Kristiánově
Pravidelná každoroční akce
předvede ukázky tradiční výroby
skla a bižuterie, seznámí
26. Muzeum skla návštěvníky s regionální kulturou
a bižuterie v a tradicí jizerskohorské výroby
Jablonci nad skla a bižuterních komponentů-s
Nisou
důrazem na zaniklou sklářskou
příspěvková
osadu Kristiánov a místní
organizace
muzeum.
Cyklus kulturních pořadů a
výstav 2020 v České Lípě
Náboženská
Rozvíjet započatou spolupráci s
obec Církve
místními umělci a nabízet jim
českoslovens
27.
další příležitosti k tvůrčí
ké husitské v umělecké činnosti a současně
České Lípě
podporovat zájem občanů města
církevní
Česká Lípa o kulturu i o duchovní
organizace
život.
Dlouhomostecké slavnosti 2020
28. Obec Dlouhý
Most
obec

29.

Obec
Chuchelna
obec

30. Obec Janov
nad Nisou
obec

31.
Obec
Jeřmanice
obec
Obec
32. Kravaře
v Čechách
obec

33.

Obec Pěnčín
obec

U Muzea
398/4,
Jablonec
nad Nisou

Roháče
z Dubé
496, Česká
Lípa

Uspořádat ve spolupráci s SDH
Dlouhý Most a MOST 2012, z.s. a Dlouhý
ZŠ Dlouhý Most tradiční obecní
Most
slavnosti.
193
Chuchelská pouť 2020
Ve spolupráci s místními spolky a
dalšími dobrovolníky uspořádat
již 10. ročník Chuchelnské poutě.
Pro návštěvníky bude připraven
bohatý program. Pro děti
soutěže, hry a pouťové atrakce.
Janovský jarmark 2020
Prezentace tradičních řemesel
doplněná o kulturní prvky,
zaměřené především na děti a
mládež. Jarmark je doplněn o
doprovodný kulturní program.
Jeřmanické letní slavnosti
Uspořádat dvoudenní letní
slavnosti, v rámci kterých se
konají soutěže pro děti i dospělé
a je pořádán hudební festival, na
kterém vystoupí 10 hudebních
těles. Slavnosti slouží k potkávání
občanů, kromě místních se
účastní i občané sousedních obcí
a rodáci.
Rozvíjení kultury v obci
Kravaře v Čechách
Podpora kulturních akcí pro
širokou veřejnost zaměřená na
hudební, divadelní, taneční a
lidovou tvořivost.
Kulturní aktivity PěnčínKrásná - Slow 2020

Chuchelna
269

Janov nad
Nisou
520

Pastevní
274,
Jeřmanice

Náměstí
166,
Kravaře v
Čechách

Pořádání kulturních akcí a aktivit
regionálního a nadregionálního
významu se zaměřením na
tradiční českou hudebnost,
divadelní tvořivost, taneční umění
a další kulturní tvorbu. Rozvoj
regionální kultury a zachování
tradic. Rozvoj společenských
vztahů.
Pěnčín 57

0007948
1

* stánky s
ukázkami
výroby a
dílnami – 10
* doprovodný
kulturní
program
(folkor,
divadlo) – 3
soubory

6377845
9

* kulturní
pořady – 14
hodin
* výstavy – 12
měsíců

4674494
1

0027576
0

0026235
8

4674495
9

* doba trvání
akce – 1 den

* pouť – 2 dny

* uspořádaný
jarmark - 1

* letní slavnosti
– 2 dny

0026065
7

* doba trvání
akce – 40 hodin

0026250
1

* pořádání
soutěží,
kulturních akcí
– 3 dny
* kulturní
vystoupení - 16

- 95 -

26,06 %

30 %

29,33 %

29,33 %

30 %

27,78 %

25 %

27,68 %

43.000
Kč

1.2.20
20 –
30.11.
2020

ne

22.500
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

22.000
Kč

1.3.20
20 –
1.9.20
20

ne

22.000
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

22.200
Kč

1.4.20
20 –
31.10.
2020

ne

50.000
Kč

1.5.20
20 –
30.9.2
020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

49.000
Kč

1.4.20
20 –
15.11.
2020

ne
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FESTIVAL PATŘÍME K
SOBĚ 2020
Realizace 23. ročník festivalu
Patříme k sobě, kde vystupují lidé
Podkrkonošs se zdravotním postižením.
34. ká společnost Koncerty jsou nabízeny žákům
přátel dětí
škol regionu i široké veřejnosti.
zdravotně
Součástí je i prodejní výstava
postižených
prací zdravotně postižených a
Semil,z.s.
doprovodný program (diskotéka,
spolek
bowling).
18. Přehlídka dechových hudeb
v Košťálově
Uspořádání akce, která se
uskuteční v sobotu 5.9.2020.
Předešlé ročníky jasně vypovídají
35.
o významu této akce pro
Liberecký kraj: je v podvědomí
RNDr. Jiří
široké veřejnosti (návštěvníci z
Jína
celé republiky i ze zahraničífyzická osoba kolem 600 lidí) i odborných
podnikající
kruhů.
Sculpture Line

Nádražní
213, Semily

Košťálov
321

SCULPTURE LINE je výstavní
projekt. Cílem je oživit veřejný
prostor, otevřít dialog o něm, a to
36. SCULPTUR prostřednictvím instalací soch i
doprovodným programem.
E LINE s.r.o. Přispívá k většímu povědomí o
společnost
českých umělcích a posiluje
s ručením
sounáležitost obyvatel s
Na Poříčí
omezeným
regionem.
1067, Praha
Rok 2020 s TULIPANEM

37.

Sdružení
TULIPAN,
z.s.
spolek

Umožnit zdravotně
znevýhodněným osobám přístup
ke kulturním aktivitám, a to jak v
jejich aktivní roli jakožto
vystupujících, tak i pasivně
jakožto diváků. Projekt zvyšuje
kvalitu života těchto zdravotně
postižených osob.

Sokolská
113/8,
Liberec

4929455
5

* délka trvání
festivalu – 3
dny
* doprovodné
aktivity – 3
* vystoupení –
7
* přihlášená
zařízení - 15

1357099
4

* pořádání
kulturních akcí
– 1 den

0518866
1

* doba trvání
akce – 4 měsíce
* prezentované
instalace – 3

2667247
2

Rok lužickosrbské kultury v
Libereckém kraji 2019-2020,
část II – akce roku 2020

38.

Societas
Amicuum
Liberec
(SAL), z.s.
spolek

Cílem projektu je představit co
nejširší veřejnosti LK historii a
kulturu Lužických Srbů, které v
relativně nedávné době s naším
regionem pojily velmi úzké vztahy
(foklór, hudební, literární i
výtvarné umění) a navázat nové
Pazderkova
vzájemné trvalé kontakty.
869, Liberec 5693381

Jilemnické kulturní léto
39. Společenský
dům Jilm,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Rozšířit nabídku kulturních akcí
pro širokou veřejnost na
Jilemnicku, konkrétně
zprostředkovat 4x promítání
letního kina, 2x divadelní
představení pod širým nebem a
1x hudební festival, a to vše bez
výběru vstupného.

Roztocká
500,
Jilemnice

0037141
6
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* vystupující –
10 osob
* trvání
kulturních akcí
– 6 dní
* soubor
materiálu – 1
soubor
* výstava v SM
„Neznámí
sousedé Lužičtí Srbové“
– 1 ks
* slavnostní
zakončení roku
Roku ls. kultury
(TUL) – 1 ks
* výstava ČB
fotografií
(soubor) – 1 ks
* společný
koncert
budyšínského a
liberckého
pěv.sboru – 1
ks
* kulturních
akce – 7
* prezentovaná
regionální
divadla – 2
divadelní
soubory
* prezentovaná
hudební
uskupení – 3
hudební
skupiny

19,23 %

29,79 %

19,23 %

29,41 %

29,70 %

47,50 %

50.000
Kč

1.1.20
20 –
31.7.2
020

ne

21.000
Kč

1.2.20
20 –
31.10.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 –
20.12.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

15.6.2
020 –
15.9.2
020

ne

18.525
Kč
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0299718
5

* účinkující
skupiny – 4
hudební
skupiny
* skupina z
Libereckého
kraje - 1
hudební
skupina

0195974
3

* doba trvání
akce – 1 den
* vystoupení –
18 vstupů
* scény - 2

Hudební festival Eurion 2020

40.
Spolek
Dobramus
spolek

41.
Spolek
Honorata
spolek

Představovat prostřednictvím
festivalu publiku hudbu, na
Skryjova
kterou je jinde těžké narazit, a tím 1607/10,
rozšiřovat posluchačské obzory.
Brno
Historický festival Zámecká
scéna na zámku Sychrov
Uspořádání Zámeckých slavností,
které jsou společensko-kulturní
akcí pro občany všech věkových
kategorií se zaměřením na
přiblížení historie okolí zábavnou
formou. V rámci akce vystoupí
šermíři, bubeníci, kejklíř,
U Potoka
sokolník a hudební skupiny s
764,
dobovou hudbou.
Letohrad
22. ročník Léto tančí

Uspořádání 22. ročníku letní
dílny - festivalu pohybu, tance a
rytmu „Léto tančí“, která je
tradiční akcí celokrajského
42. Spolek
významu a která pravidelně
jabloneckých zahajuje letní kulturní sezónu LK.
dam a pánů, Zapojení účastníků je aktivní při Jižní 144,
z.s.
seminářích i při doprovodném
Jablonec
spolek
programu.
nad Nisou

2271780
3

STAROČESKÉ
ŘEMESLNICKÉ TRHY
TURNOV 2020
43.

Spolek řátel
Muzea
Českého ráje
v Turnově, z.
s.
spolek

44.
„STARDUS
T, z.s.“
spolek

45.

Statutární
město
Liberec
obec

Statutární
město
Liberec Městský
46. obvod
Liberec Vratislavice
nad Nisou
obec

Zprostředkovat návštěvníkům
bezprostřední kontakt s tradičním
řemeslem. Trhy si kladou si za cíl
vysvětlit význam rukodělné
výroby a tradičních řemesel
názornými ukázkami (rukodělné,
řemeslné dílny, předvádění ad.).
„ ... a ještě trochu swingu “
Uspořádat ve dvou městech
Libereckého kraje (Jablonec n.N.,
Lomnice n. P.) originální cyklus 4
společenských akcí s názvem : “..
a ještě trochu swingu ”.
Multigenerační kulturní pořad,
záchrana společenského tance,
podmínky pro uplatnění mladých
umělců.
Art Week Liberec 2020

Skálova
71, Turnov

Jindřichovs
ká
3805,
Jablonec
nad Nisou

Týdenní festival současného
umění seznamuje širokou
veřejnost s uměleckými díly nejen
ve výstavních síních, ale i v
ulicích měst. Propojuje místní
kulturní instituce s nezávislými
prostory, profesionální umělce se
začínajícími autory.

náměstí Dr.
Edvarda
Beneše 1,
Liberec

Vratislavické slavnosti 2020
Uspořádat tradiční regionální
kulturně-společenskou akcí
pořadanou MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Letoší 25.
ročník bude probíhat tradičně v
Zámeckém parku dne 15.8.2020.

Tanvaldská
50, Liberec
Vratislavice

4929522
5

* semináře – 10
* závěrečný
večer - 1
* řemeslné trhy
– 2 dny
* doprovodný
program –
vystoupení – 20
* propagační
materiály –
letáky – 11000
ks
* propagační
materiály –
plakáty – 300
ks

2653481
9

* hudební
vystoupení – 4

0026297
8

* výstava – 1
* komentovaná
prohlídka – 2
* koncert /
performance –
1
* animační
program pro
děti - 1

29,85 %

10,90 %

29,41 %

5, 77 %

29,41 %

20 %

40.000
Kč

1.4.20
20 –
31.10.
2020

ne

40.000
Kč

1.5.20
20 –
16.8.2
020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 30.9.2
020

ne

50.000
Kč

2.1.20
20 –
31.8.2
020

ne

35.000
Kč

1.1.20
20 –
31.12.
2020

ne

50.000
Kč

1.1.20
20 –
31.7.2
020

ne

15.1.
2020
0026297
8
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* délka trvání 3-24 hodin
* kapely - 3

10 %

50.000
Kč

31.12.
2020

ne
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Hudební festival Dolánky 2020

47.

SUNDISK
s.r.o.
společnost
s ručením
omezeným

48. T-GRASS,
z.s.
spolek
TJ SOKOL
49. Roprachtice,
spolek
spolek
Turnovské
památky a
cestovní
50. ruch,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

51.

Za lepší
Hejnice
spolek

Realizace kulturní akce s širším
společenským přínosem v regionu
a dopadem na rozvoj regionální
kultury. Volně přístupný, tradiční
multižánrový festival na břehu
Jizery. Hudba a bohatý
doprovodný program během
celého dne vhodný pro rodiny s
dětmi.
Bluegrassový festival tfest

Podhorská
1124/93,
Jablonec
nad Nisou

Uspořádání hudebního festivalu v
Liberci, který přiblíží a
zpopularizuje folkovou hudbu a
Dukelská
další příbuzné žánry šitoké
1121,
veřejnosti.
Liberec
Obnova místní kultury
Zlepšení kulturní aktivity v obci
a dalších místech Libereckého
kraje ,odpoutání diváka od
komerčního vysílání a přivedení
do kulturních zařízení.
Valdštejn umění a tradic
Nabídnout a představit širokému
spektru návštěvníků tradiční
akce, které jsou s památkovým
objektem pevně spjaté.
Multižánrovost akcí a dalších
aktivit zaručuje v netradičním
prostředí nevšední a pěkný
zážitek.
Hejnické Babí léto 2020
Uspořádání tradiční podzimní
kulturní akce pro širokou
veřejnost, která je rozloučením s
létem pro děti i dospěláky z
Hejnic i v neopakovatelném
prostředí podhůří Jizerek.

Roprachtice
211

2549944
1

0685452
4

* doba trvání
akce – 2 dny
* počet
účinkujících /
vystupujících
hudebníků
(souborů) – 8
kapel

* doba konání –
1 den

4559812
6

* kulturní
vystoupení - 12

0037136
0

* kulturní akce
–6
* výstava – 1
* banner
fotokoutek – 1
* PR články - 3

Ferdinandov
636,
2266864
Hejnice
1

* zabezpečení
návštěvníků –
wc – 1 ks
* propagace – 1
* kulturní
program – 4 ks

5. května
26, Turnov

27,93 %

29,87 %

46,15 %

29,99 %

27,27 %

50.000
Kč

2.1.20
20 –
31.8.2
020

ne

34.500
Kč

1.2.20
20 –
31.7.2
020

ne

1.1.20
20 31.12.
2020

ne

17.450
Kč

1.4.20
20 –
31.10.
2020

ne

15.000
Kč

1.7.20
20 –
30.11.
2020

ne

18.525
Kč

3) s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným
subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání
alokace dotačního programu
Poř
. č.

Žadatel

Název projektu

1.

Asociace romských
představitelů
Libereckého kraje z.s.

Mezinárodní Den Romů
Liberec 2020

2.

BEZMEZER, o.p.s.

ART papier festival 2020

3.

Culture movement z.s.

Mo´fire festival 2020

6.

Česká lyžařská
společnost, z. s.
Hudební společnost
Úštěk Musikgesellschaft
Auscha
Ing. Juliana
Kostečková

7.

Jablonec Jinak, z.ú.

4.

5.

Výstava „ V BÍLÉ STOPĚ“
Koncerty zahraničních
orchestrů v Libereckém
kraji
Pouťové trhy Jilemnice
Jizerská 50 padesátkrát
jinak

Sídlo/bydliště IČ/nar.
Prosečská 8,
Proseč nad Nisou
Komenského 207,
Rychnov u
Jablonce n.N.
Nemocniční 691,
Cvikov
Pod Lesem
5381/21, Jablonec
nad Nisou
Mírové náměstí
47, Úštěk
Jana Weisse 998,
Jilemnice
Generála Mrázka
413/4, Jablonec
nad Nisou
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Požadov
aná výše
dotace

06351131

46.000 Kč

02488027

50.000 Kč

8238502

50.000 Kč

01722077

35.500 Kč

04749740

50.000 Kč

74168126

20.000 Kč

08641021

49.000 Kč
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Adventní koncert v
Raspenavě

U Stadionu 182,
Raspenava

46747818

15.000 Kč

9.

Junák – český skaut
středisko Jablonec nad
Nisou, z.s.,

Zahradní slavnost

Nebeská 5226/7,
Jablonec nad
Nisou

60252880

50.000 Kč

10.

Kino Varšava z.s.

Koncert s přesahem v kině
Varšava 2020

Frýdlantská
285/16, Liberec

22609768

49.000 Kč

11.

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje, z.s.

Mezinárodní den Romů
2.ročník

Karla Čapka 1083,
Lomnice nad
Popelkou

08150206

50.000 Kč

12.

Kulturní centrum
Turnov, s.r.o.

Básníci ticha 2020 - festival
hudební alternativy

Markova 311,
Turnov

25958941

50.000 Kč

13.

Martin France - Martin
Production

V dolině 1515/1c,
Praha

71084843

50.000 Kč

14.

Město Turnov

Noc s hvězdami na zámku
Zahrádky
Den vítězství - 75.výročí,
konec 2. světové války v
Turnově

00276227

50.000 Kč

15.

Město Vysoké nad
Jizerou

00276294

35.000 Kč

00262633

50.000 Kč

00498858

50.000 Kč

43257283

13.000 Kč

68448279

49.000 Kč

66665922

48.000 Kč

8.

Jiska Raspenava z.s.

16.

17.

Město Železný Brod
Městská knihovna
Antonína Marka
Turnov, příspěvková
organizace

18.

Městské muzeum v
Železném Brodě

Vysocká pouť 2020
Železnobrodský jarmark
2020

Antonína Dvořáka
335, Turnov
Nám. Dr. Karla
Kramáře 227,
Vysoké nad
Jizerou
Náměstí 3. května
1, Železný Brod

200 let knihovny v Turnově

Jeronýmova 517,
Turnov

Mgr. Jitka Mrázková
Mgr.Štěpánka
Kašparová

Doprovodný program k
Velikonočnímu jarmarku na Nám. 3. května 37,
Bělišti
Železný Brod
Felberova 123/3,
Febiofest 2020
Liberec
Sametová 733/7,
JazzWorldExperiment
Liberec

21.

Musica Florea, z.s.

Po stopách J. K. Vaňhala koncert v rámci 18.
festivalového cyklu Musica
Florea 2020

22.

MuTan z.s.

23.

Myslivecký spolek
Skalice Košťálov, o.s.

19.
20.

26546400

35.000 Kč

Husfest 2020

U Cihelny 108,
Bořanovice
Na Balkáně 586,
Tanvald

05517168

30.000 Kč

Udržování tradičních
lidových zvyků

Košťálov 14

45598011

16.250 Kč

Karoliny Světlé
589, Liberec

08833460

50.000 Kč

25.

Nadační fond Live Art! pěvecká soutěž LIVE ART!
Liberec
Žij uměním!
Oslavy 75.výročí ukončení
2.sv.války (součást
Občanské sdružení
programu Kulturní dědictví
Víska z.s.
ve Vísce)

Víska 88, Višňová

22889507

20.000 Kč

26.

Obec Brniště

Brnišťská pouť

Brniště 102

00260401

40.000 Kč

27.

Obec Bulovka

Bulovské léto 2020

Bulovka 101

00262692

48.750 Kč

28.

Obec Stružinec

Oslavy 650 let založení
obce Stružinec

Stružinec 191

00276154

35.000 Kč

29.

Obec Šimonovice

ŠIMIFEST

00671886

50.000 Kč

30.

PIANOLA, z.s.

Liberecký flašinetář 2020

1181378

50.000 Kč

24.

Minkovická 70,
Šimonovice
Husova 255/52,
Liberec
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31.

Podnikový dechový
orchestr Škoda Auto
Mladá Boleslav z.s.

Hudbou za celosvětový mír

34.

Podralský nadační fond
ZOD
Svatomartinský jarmark
Společný koncert
Kytlického chrámového
Sdružení pro
sbor a Sboru ČVUT Praha
Krompach z.s.
v Krompachu
Severočeský
filharmonický sbor
Česká Lípa - Liberec,
těleso Severočeské
Uvedení oratoria Svatá
filharmonie Teplice,
Ludmila A. Dvořáka v
z.s. (dále jen „SFS“)
Jablonci nad Nisou 2020

35.

Spolek AvantgArt

32.

33.

36.

Dukelská 1093,
Mladá Boleslav

62451847

45.000 Kč

Jáchymov 1,
Brniště

28678419

50.000 Kč

Valy 75,
Krompach

28553161

21.200 Kč

65100611

50.000 Kč

04759583

50.000 Kč

22756736

20.256 Kč

62014641

49.916 Kč

02295873

50.000 Kč

Mariánská 540,
Česká Lípa
Vnější 1392,
Otevíráme Zauhlovačku vol. Liberec 5
Vratislavice
IX. ročník podještědského
festivalu POUŤ MEZI
DVĚMA JÁNY

Sobákov 15,
Český Dub

37.

Spolek Dubáci
Spolek přátel
waldorfské školy v
Semilech

38.

Studio Kokos. z. s.

Hudební víkendy Studia
Kokos, z. s.

Tyršova 485,
Semily
Rovná 336,
Jablonec nad
Nisou

39.

Svatopluk Holata Mobile muzeum ČR

Theodor von Liebieg,
zakladatel autoprůmyslu ve
střední Evropě

Masarykova
518/4a, Liberec

47801182

50.000 Kč

Přepeře 126

49294610

28.000 Kč

Pod školou 466,
Praha

71631496

50.000 Kč

Komenského
1209, Smržovka

05078580

21.000 Kč

Náměstí Českého
ráje 5, Turnov

70946086

15.000 Kč

Když promlouvá kraj našich Gorkého 591/24,
domovů
Liberec

08152764

50.000 Kč

WAM – Waldorf Art Music
„Každý člověk je umělec“

41.

TJ Sokol Přepeře, oddíl Divadelní představení
divadelní
„Kratochvilná historie“
Festival DECH HOR festival filmu, přírody a
Viktor Kuna
zdraví

42.

Víla Izerína, z. s.

43.

Základní umělecká
škola Turnov,
Kytara v Českém ráji příspěvková organizace 15.ročník

44.

Zpěvem společně - z.s.

40.

4)

čís.
1.
2.
3.
4.

5.

Dětský den s vílou Izerínou
2020

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, níže uvedeným
subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu
Žadatel

Název projektu

Sídlo/bydliště
Jugoslávská 29,
Praha

IČ/nar.

Požadovaná
výše dotace

04440706

25,000 Kč

08095507

50.000 Kč

22840796

50.000 Kč

Americké jaro, z.ú.

Americké jaro

DRAMA LABEL

Lužická šňůra

KSSF z.s.

Ostrov Art Fest 2020

Lovčická 49, Praha
Na Obci 249,
Semily

Kulturní centrum Golf
Semily, příspěvková
organizace

Festival Jazz pod
Kozákovem - 34. ročník

Vejvarovo nábřeží
199, Semily

00371394

50.000 Kč

Muzeum a Pojizerská
galerie Semily, p. o.

Semilský Montmartre 2020 Husova 2, Semily

00085839

35.250 Kč
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6.

7.

8.

Spolek sympozia rytého Za historií rytí skla na
Osvobození 69,
skla, z.s.
Kamenickošenovsku
Kamenický Šenov
T.J. Sokol Zásada,
loutkové divadlo
Prokůpek
Loutkové divadlo Prokůpek Zásada 260

68299656

50.000 Kč

60252197

40.000 Kč

Tělovýchovná jednota
Sokol Martinice

49294822

23.500 Kč

Pouť po našem - Martinice
v Krkonoších

Martinice
v Krkonoších 6

5) se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci
dotace
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje pověřené řízením resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
a)

Termín: 31. 03. 2020
ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/20,

Termín: 31. 03. 2020
Termín: 31. 03. 2020
b) k rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 31. 03. 2020
c)

ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí dotace,

Termín: 31. 03. 2020
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje po projednání v zastupitelstvu kraje
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci PM 20/2018.
hlasování č. 83 pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0
byl přijat

83. (66) Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora KČT
P. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 456/20/RK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast cestovního
ruchu – podpora KČT
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální
žádosti ve výši 350.000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
tomuto příjemci v tomto rozsahu
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Název
žadatele/
právní
statut
KČT,
Liberecká
oblast/
pobočný
spolek

IČO

Adresa

711778
84

Jabloneck
á 562/21,
46001,
Liberec I –
Staré
Město

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace
v Kč

Termín
realizac
e

De
minimi
s

Podpora
značení
a
údržby pěších
turistických
tras v LK

Údržba
turistických tras
– 900 km
Údržba těžkých
prvků – 70ks
Výměna tabulek
a směrovek –
200ks

350
000

1.1
–
30.11.
2020

ano

b) se smlouvou č. OLP/487/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu cestovního ruchu, kultury, a památkové
péče, předložit poskytnutí dotace a smlouvu, včetně příloh k projednání a ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 84 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
84. (68) Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast
cestovního ruchu – podpora turistické oblasti Máchův kraj
Mgr. Bc. Féna stručně shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 457/20/RK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 – oblast cestovního
ruchu – podpora turistické oblasti Máchův kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální
žádosti ve výši 1.000.000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
tomuto příjemci v tomto rozsahu
Název
žadatele/
právní statut

Máchův
kraj –
destinační
manageme
nt, z.s.

IČO

Adresa

0711563
6

náměstí
Republi
ky 193,
472 01
Doksy

Název
projektu

Výstupy
projektu

Rozvoj
turistic
ké
oblasti
Máchův
kraj

Tipy na výlety –
6 ks
Strategický
dokument – 3 ks
II. vydání
cykloprůvodce –
1 vydání
Účast na 3
veletrzích
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parametrů

Výše dotace v
Kč

1 000 000 Kč

Termín
realizace

1. 1. –
31. 12.
2020

De
minimis

NE

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
Info promo
brožura – 1500
ks
Press/fam trip – 2
akce
Fotografie – 30
ks
Školení pro
účastníky CR – 2
školení
Statistika
návštěvnosti
destinace – 1 ks
Online
prezentace (FB,
I, web) – 3 ks
Setkání IC – 2 ks
b) se smlouvou č. OLP/508/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu cestovního ruchu, kultury, a památkové
péče, předložit poskytnutí dotace a smlouvu, včetně příloh k projednání a ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 85 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
85. (69) Aktualizace projektového záměru „Záchrana pokladů Severočeského muzea
v Liberci“, Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
P. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta požádal, aby byl tento materiál z dnešního jednání stažen, s tím, že bude předložen
na příští radě kraje dne 17. 3. 2020 a k jeho projednání bude přizván ředitel Severočeského
muzea v Liberci.
P. Tulpa za nepřítomnou předkladatelku stáhl bod č. 69 z jednání rady kraje.
86. (70) Rozpočtové opatření č. 97/20 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou
P. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 458/20/RK
Rozpočtové opatření č. 97/20 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 97/20, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů
zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“,
v celkové výši 45.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí nové specifické ukazatele
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v úhrnném
objemu 45.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce, a v této výši

č.

žadatel

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

název parametru

akce

doba
realizace měrná hodnota
projektu jednotka paramet
ru

Folklorní
Badatelská práce a dokumentační
Na Žižkově 159,
1. 1. 2020
fotografie
soubor
dokumentace
1.
46747699 463 43 Český
–
Horačky z.
lidového oděvu v včetně grafické
Dub IV
31. 12. 2020
úpravy
s.
Podještědí

max. výše
finanční
podpory
(Kč)

ks

150

25.000

den

2

10.000

den

1

10.000

1. 1. 2020

Palackého 500,
MEZIVRC
Zavírák Mezivrchy
2.
22714901 512 51 Lomnice
HY z.s.
2020
nad Popelkou

Sdružení
3. Krompach 28553161
z.s.

Valy 75, 471 57
Krompach

13.
Cyrilometodějské
slavnosti v
Krompachu

doba trvání
akce

doba trvání
akce

–
31. 12. 2020

1. 1. 2020
–
31. 12. 2020

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
rozpočtové opatření č. 97/20 jako písemnou informaci,
Termín: 31. 03. 2020
2) 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,
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 20/2018.
hlasování č. 86

pro

7

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

87. (102) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07
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– Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou – Obec Kravaře
v Čechách
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 459/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu LK - záštity s finanční podporou – Obec Kravaře v Čechách
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 101/20, kterým se snižují výdaje
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“, v celkové výši 15.000 Kč
a současně se navyšují výdaje, zavádí nový specifický ukazatel v kapitole 917 07
– Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v úhrnném objemu
15.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu v této výši

č. žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název
parametru

doba
hodnot max. výše
realizace měrná
a
finanční
projektu jednot param podpory
ka
etru
(Kč)

Obec
Benefiční akce na
1. 1. 2020
Náměstí 166,
Kravaře
obnovu kostela doba trvání
1. v Čechác 00260657
471 03
–
akce
Narození
Panny
h
Kravaře
31. 12.
Marie
00260657
2020

den

1

15.000

3) se smlouvou č. OLP/559/2020 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Kravaře v Čechách, náměstí 166, 471 03
Kravaře, IČO 00260657, na projekt pod názvem „Benefiční akce na obnovu kostela
Narození Panny Marie“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 101/20 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu LK – záštity
s finanční podporou – Obec Kravaře v Čechách“.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 87 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
88. (71) Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova –
obec Nová Ves nad Popelkou, č. OLP/2771/2019
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Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
J. Löffelmann stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 460/20/RK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Nová Ves nad Popelkou, č. OLP/2771/2019
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Nová Ves nad Popelkou, se sídlem č. p. 244, 512 71 Nová Ves
nad Popelkou, IČO 00275948, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Výstavba
chodníku v obci Nová Ves nad Popelkou“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 285/19/ZK ze dne 25. 6. 2019,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Výstavba chodníku v obci Nová
Ves nad Popelkou“ z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2020 na 19. 2. 2021, a z 31. 12. 2020
na 31. 3. 2021 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí,
2) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2771/2019 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Nová Ves nad Popelkou,
se sídlem č. p. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou, IČO 00275948, a Libereckým krajem,
jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu
„Výstavba chodníku v obci Nová Ves nad Popelkou“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životní prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 88 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (72) Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2020“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace
č. OLP/434/2020
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 461/20/RK
Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
„Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2020“ žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace č.
OLP/434/2020
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované
strategie rozvoje regionu Krkonoše 2020“,
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 70157898
na projekt „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje
regionu Krkonoše 2020“,
2) s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/434/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem Krkonoše – svazek
měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 70157898
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu kraje k projednání
1) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krkonoše – svazek měst
a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 70157898, na projekt „Organizačně
technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2020“,
Termín: 31. 03. 2020
2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/434/2020, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Zámek 1, 543 01
Vrchlabí, IČO 70157898.
hlasování č. 89

pro

7

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

90. (73) Plná moc pro Michala Kříže k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv
o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, individuálních dotací a záštit
s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje- resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 462/20/RK
Plná moc pro Michala Kříže k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv
o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, individuálních dotací a záštit
s finanční podporou z rozpočtu Libereckého kraje- resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Michala Kříže, člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, k zastupování Libereckého
kraje při
1) uzavírání smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje
- Regionální inovační program, Příprava a administrace projektů, Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel, Podpora místní Agendy 21, Program na podporu
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činnosti mateřských center, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků,
uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení
o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev
k vrácení dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
2) uzavírání smluv o poskytnutí individuálních dotací a záštit s finanční podporou z rozpočtu
Libereckého kraje, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení o nevyhovění
žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení
dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/23/2020
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 90 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (74) Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ v rámci projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 463/20/RK
Vyhlášení Programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“ v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“,
vyhlašovanými v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.500.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a ke schválení Vyhlášení a podmínky programu „Asistenční vouchery
Libereckého kraje“, vyhlašované v rámci projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.500.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 91 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
92. (75) Zpráva o ukončení realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů
možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“
Mgr. Otta podrobně seznámil členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 464/20/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů
možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Studie odtokových poměrů, včetně návrhů možných
protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti projektu „Studie odtokových
poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území
LK“ vyplývajících z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 11. 02. 2025
hlasování č. 92 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
93. (76) Plná moc k projektům kotlíkových dotací v Libereckém kraji
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 465/20/RK
Plná moc k projektům kotlíkových dotací v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Michala Kříže, člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, k zastupování Libereckého kraje
při uzavírání smluv o poskytnutí dotace s konečnými uživateli v rámci projektu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, včetně dodatků k těmto smlouvám a dohod o zrušení závazků;
podepisování monitorovacích zpráv vč. udržitelnosti a žádostí o proplacení výdajů v rámci
projektů Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
a Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III; k jednání a činění všech úkonů při veřejnosprávních
kontrolách projektů Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
II. a Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III včetně podepisování Protokolu o kontrole včetně
oprávnění vzdávat se nároků a podávat námitky proti Protokolu o kontrole; při podepisování
výzvy k provedení opatření k nápravě a výzvy k vrácení dotace ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále
jen zákon o rozpočtových pravidlech) a sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace
ve smyslu ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/21/2020
hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 93 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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94. (77) Rozpočtové opatření č. 84/20 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 466/20/RK
Rozpočtové opatření č. 84/20 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 84/20, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 247.500 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly, a to
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 240.000 Kč na základě odstoupení
již schválených žadatelů a změny ve schváleném projektu,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 7.500 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
c)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, ve výši 247.500 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 247.500 Kč níže
uvedeným žadatelům, do uvedené výše
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1317
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
27.9.2019 - 26.3.2021
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1318
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
27.9.2019 - 26.3.2021

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, níže
uvedeným žadatelů, z důvodů nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného
programu
Reg.
Jméno žadatele
číslo

Datum
narození

1487
1489
1492

Důvod vyřazení
žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem
žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem
žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III. pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4541/2019 o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, změna procentního podílu
dotace z 80% na 75% a změna maximální výše dotace z 120.000,00 Kč na 95.000 Kč,
3) změnu usnesení č. 2313/19/RK ze dne 16. 12. 2019 v části realizace projektu u níže
uvedeného příjemce takto
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1046
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
23.9.2019 - 22.3.2021
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
4) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1485
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
05.01.2020 - 04.07.2021

1486
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
06.01.2020 - 05.07.2021

1488
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
10.01.2020 - 09.07.2021

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele

1490
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.01.2020 - 15.07.2021

1491
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
80 %
22.01.2020 - 21.07.2021

Zdroj vytápění

Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
a ukládá
1. Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, podepsat dle schváleného vzorů smlouvy
o poskytnutí dotace z programu,
2.

Termín: 31. 03. 2020
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 84/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 94

pro

7

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

95. (78) Rozpočtové opatření č. 86/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, záštity s finanční
podporou
Ing. Kříž stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 467/20/RK
Rozpočtové opatření č. 86/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, záštity s finanční
podporou
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 86/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického
ukazatele Podpora ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje o částku 20.000 Kč a zavedení
specifického ukazatele „24. benefiční aukce umění“ s částkou 20.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Nadace EURONISA,
se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, IČ 46748504, na projekt „24. benefiční
aukce umění“ do výše 20.000 Kč,
2) o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krajská nemocnice
Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec 1, IČ 27283933, na projekt
„Národní kongres ČSÚCH 2020 a 10. Liberecké dny úrazové chirurgie“ do výše
20.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/506/2020, na projekt
„24. benefiční aukce umění“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem Nadace
EURONISA, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, IČ 46748504
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Michalu Křížovi, členovi
rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/506/2020, k podpisu,
Termín: 31. 03. 2020
2) Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit vyrozumění žadatele Krajská
nemocnice Liberec, a.s., o rozhodnutí neposkytnutí dotace,
Termín: 31. 03. 2020
3) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 86/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 95

pro

7

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

96. (79) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace zeleně
v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 468/20/RK
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace zeleně v
areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“
Rada kraje po projednání
souhlasí

- 114 -

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 3. 2020
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace zeleně v areálu
Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“ vydaným Ministerstvem životního prostředí,
se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na základě kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 do výše
476.117,68 Kč
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci uvedeného projektu v souladu
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 03. 2024
hlasování č. 96 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
97. (80) Rozpočtové opatření č. 78/20 – úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství – zapojení účelových dotací z Ministerstva financí ČR
na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého
kraje 2020
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
J. Löffelmann stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 469/20/RK
Rozpočtové opatření č. 78/20 – úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství – zapojení účelových dotací z Ministerstva financí ČR na náhradu
škod způsobených zvláště chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 78/20, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 v celkové výši 42.550 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to
a) o dotaci 12.000 Kč, určenou společnosti AGROFANDA s.r.o., IČ 44566069,
se sídlem Kunratice 167, 464 01 Frýdlant,
b) o dotaci 18.400 Kč, určenou panu Bohumilovi Tryznovi, IČ 03807797,
c)
2.

o dotaci 12.150 Kč, určenou paní Lence Říhové, IČ 48285145,

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
v celkové výši 42.550 Kč, a to zavedením
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – AGROFANDA
s.r.o., ve výši 12.000 Kč,
b) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – B. Tryzna ve výši
18.400 Kč,
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c)

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – L. Říhová ve výši
12.150 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 78/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 97 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (81) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje pro období 2021+“
RNDr. Šádková podrobně seznámila členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 470/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace Koncepce
ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje pro období 2021+“
Rada kraje po projednání
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
náhradník Mgr. Irena Waldhauserová, pracovnice oddělení ochrany přírody,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
náhradník Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody,
náhradník Ing. Klára Špiklová, pracovnice oddělení ochrany přírody,
Ing. Kristián Habrda, pracovník oddělení ochrany přírody,
náhradník Bc. Pavel Bulíř, pracovník oddělení ochrany přírody,
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace Koncepce ochrany
přírody a krajiny Libereckého kraje 2021+“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/541/2020
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 98 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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99. (83) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/20 - Úprava Zásad pro udělení
ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství, snížení výdajů
v kapitole 914 08 - působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 - Transfery
J. Löffelmann stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrh usnesení.
USNESENÍ č. 471/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/20 - Úprava Zásad pro udělení ocenění
Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství, snížení výdajů
v kapitole 914 08 - působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 - Transfery
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zrušením Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví
potravinářství – zemědělství schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 212/16/ZK ze dne 26. dubna 2016,
b) s novým zněním Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví
potravinářství – zemědělství,
c) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 92/20, kterým se
- snižují výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
rozpočtový ukazatel „ Příprava projektů do národního programu ŽP“ o částku 25.000 Kč,
- navyšují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
specifický ukazatel „Výrobek roku – finanční dar jako ocenění v soutěži“ o částku
25.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje úpravu Zásad pro udělení ocenění Výrobek
Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství a s tím související změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 92/20 k projednání a schválení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 99
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
100. (98. b) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
b)
Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
RNDr. Šádková sdělila, že dle informace pana Hozáka nebyla z polské strany poskytnuta žádná
informace, jak se k této situaci staví.
J. Löffelmann doplnil, že se zúčastnil jednání na Ministerstvu zahraničních věcí, za účasti dvou
náměstků Ministerstva životního prostředí. Konstatoval, že dle sdělení zúčastněných,
korespondence mezi ministerstvy a polskou stranou téměř neprobíhá.
M. Půta doplnil, že včera obdržel dopis od vojvody Dolnoslezského vojvodství o tom,
že územní plán, jak byl schválen v Bogatynni, je platný. Pan hejtman požádal, o zajištění
zpracování návrhu dalších právních kroků v této záležitosti, společností Frank a Bold advokáti,
s tím, že bude toto doporučení předloženo na příštím jednání rady kraje tj. 17. 3. 2020.
Následně členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí, s tím, že o ní bude hlasováno
společně při projednání bodu č. 98.
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101. (93) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o pronájmu části silnice ev. č. I/14
v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská) s ŘSD ČR
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 472/20/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o pronájmu části silnice ev. č. I/14
v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská) s ŘSD ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) nájem části stavby silnice I. třídy č. 14 dotčené stavbou Libereckého kraje „I/14,
ul. Podhorská, zajištění statiky havarijního stavu budovy“, nacházející se v katastrálním
území Jablonec nad Nisou, od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390,
za celkové nájemné ve výši 173.405 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíc čtyři sta pět
korun českých), a to na dobu určitou v termínu do 30. 6. 2020,
b) předložený návrh Smlouvy o pronájmu č.j. OLP/562/2020 mezi Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 100 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
102. (94) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu
střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova
460/3, p. o.“
Ing. Sviták ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 473/20/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu střechy
a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o vyloučení účastníka První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37,
460 07 Liberec III - Jeřáb, IČO 47781874, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – nabídka
nesplňuje zadávací podmínku (nabídková cena účastníků byla vyšší než maximálně možná
nabídková cena stanovená zadavatelem),
ruší
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zadávací řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní
krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“ v souladu s § 127
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 30. 03. 2020
hlasování č. 101 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
103. (95) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „TDI - Snížení energetické
náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“
Ing. Koudelka vysvětlil, že důvodem proč je rušeno výběrové řízení, je prodloužení stávajícího
termínu plnění zakázky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 474/20/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „TDI - Snížení energetické náročnosti sídla
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“
Rada kraje po projednání
ruší
výběrové řízení veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému „TDI - Snížení
energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ analogicky dle § 127
odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (nelze rozhodnout o výběru dodavatele
vzhledem ke shodnému bodovému hodnocení dvou účastníků na prvním místě)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, 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. 03. 2020
hlasování č. 102 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
104. (96) Veřejná zakázka „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí
– stavební práce“ – změna zadávacích podmínek
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 475/20/RK
Veřejná zakázka „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí – stavební
práce“ – změna zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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prodloužení lhůty pro podání nabídek na 28. 2. 2020 v 10:00 hodin v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí – stavební práce“
zahájené v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 30. 06. 2020
hlasování č. 103 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
105. (98) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje,
a 4. mimořádném zasedání rady kraje
b)
Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
M. Půta stručně uvedl předložené písemné informace.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 476/20/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje,
a 4. mimořádném zasedání rady kraje
b)
Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje, a 4. mimořádném
zasedání rady kraje,
b) Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních podmínkách
k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów"
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek projednaných na 2. a 3. zasedání rady kraje,
a 4. mimořádném zasedání rady kraje",
Termín: 31. 03. 2020
b) Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Právní kroky Libereckého kraje proti rozhodnutí o environmentálních
podmínkách k záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów".
hlasování č. 104

pro

7

proti

0
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106. Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka
interiérů – interiér a expozice II.“ – dodatek č. 1
Ing. Koudelka stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 477/20/RK
Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka
interiérů – interiér a expozice II.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o provedení stavby č. OLP/2291/2018 veřejné
zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér
a expozice II.“ uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem
a společností "M plus", spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 8,
IČO 43001432, jehož předmětem je zrušení dělení fází díla na etapy a sjednocení počítání lhůt
pro splnění obou fází dodávek interiéru
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 105 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
107. (110) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Transformace
Jablonec“ - dodatek č. 1
Ing. Koudelka stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 478/20/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Transformace Jablonec“
- dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1016/2016, uzavíraný
v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností B K N, spol. s r.o.,
IČO 15028909, se sídlem Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 155.000 Kč bez DPH, tj. 187.550 Kč včetně DPH, cena činí 1.799.0000 Kč
bez DPH tj. 2.176.740 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 106 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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108. (111) Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o. – stavební
práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Koudelka stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 479/20/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o. – stavební práce“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 24. 2. 2020 na 4. 3. 2020 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Školy bez bariér - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o. - stavební práce“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 107 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
109. (99) Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 3. 2020
M. Půta okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 480/20/RK
Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 3. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu na 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 3. 2020.
hlasování č. 108 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
110. (107) Zahraniční pracovní cesta č. 15/2020
M. Půta konstatoval, že pokud bude prověřena informace, že vzhledem ke koronavirové
epidemii, byla zrušena veškerá jednání v Bruselu, neuskuteční se ani tato zahraniční pracovní
cesta.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 481/20/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 15/2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se zahraniční pracovní cestou Jiřího Löffelmanna, člena Rady Libereckého kraje, v termínu
4. - 5. 3. 2020 do Bruselu. Důvodem cesty je účast na zasedání Petičního výboru ohledně dolu
Turów.
hlasování č. 109 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
111. (108) Zahraniční pracovní cesta č. 16/2020
M. Půta zopakoval, že pokud bude prověřena informace, že vzhledem ke koronavirové
epidemii, byla zrušena veškerá jednání v Bruselu, neuskuteční se ani tato zahraniční pracovní
cesta.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 482/20/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 16/2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, v termínu
16. - 17. 3. 2020 do Bruselu. Důvodem cesty je účast na pracovní Snídani v Evropském
parlamentu, kde hejtman vystoupí k tématu rozšíření těžby v dolu Turów.
hlasování č. 110 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Pan hejtman uvedl, že bod č. 6 bude dodatečně upraven po projednání, a to na základě nové
informace od žadatele Czech Architecture Week, s.r.o., který sdělil, že o schválenou částku
ve výši 20.000 Kč na akci “Slavnostní večer – Výstava Sláva našemu venkovu“, nemá zájem.
112. Různé
MUDr. Sobotka informoval členy rady kraje, že dnes ve 13 hodin proběhne jednání na Krajské
hygienické stanici Libereckého kraje. Na 15 hod., je plánována tisková konference
ke koranovirové epidemii.
Další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny, M. Půta, hejtman, ukončil
4. zasedání rady kraje v roce 2020 v 10.50 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé

Ing. Michal Kříž

……………..………………….……

Jiří Löffelmann

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman

Liberec 5. 3. 2020
Zapsala Jitka Machálková
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