Z á p i s č. 6
z 6. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 24. 3. 2020
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Ivana Jarošová,
Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Andrea Fulková, Bc. Iveta
Kavanová, Jitka Machálková

Ověřovatelé

Mgr. Pavel Svoboda a Ing. Michal Kříž

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
ze 4. RK dne 3. 3. 2020 a z 5. mRK dne 17. 3. 2020
6. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9.05 hodin.
Konstatoval, že je přítomno všech 9 členů rady kraje s tím, že Ing. Jitka Volfová, Ing. Jan
Sviták, Petr Tulpa, Jiří Löffelmann, Ing. Květa Vinklátová a Mgr. René Havlík jsou účastni
jednání on-line. Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Pavel Svoboda a Ing. Michal Kříž,
zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou. Dále sdělil, že radu kraje bude vést
Ing. Sviták.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy ze 4. RK dne 3. 3. 2020 a z 5. mRK dne 17. 3. 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 ze 4. RK dne 3. 3. 2020
a z 5. mRK dne 17. 3. 2020

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 12. února do 10. března 2020

5.

Aktualizace Seznamu významných akcí
podporovaných Libereckým krajem

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
6.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 112/20 – úprava specifických
ukazatelů kapitoly 931 01 – Krizový
fond LK a rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje Krajskému ředitelství policie
Libereckého kraje a Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje

7.

Zahraniční pracovní cesta č. 19/2020
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana
Nepředloženo

8.

Zahraniční pracovní cesta č. 20/2020
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana
Nepředloženo

9.

Zahraniční pracovní cesta č. 21/2020

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

10.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
"Rozšíření koncepce jednotného
vizuálního stylu Libereckého kraje"

Martin Půta

11.

Jmenování vedoucího odboru investic
a správy nemovitého majetku

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

12.

Rozpočtové opatření č. 90/20 – alokace
použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2020, finanční vypořádání kapitoly 923
– Spolufinancování EU za rok 2019
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

13.

Rozpočtové opatření č. 105/20 - alokace Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky
použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2020, navýšení příjmů a výdajů z titulu
finančního vypořádání účelových dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu v roce
2019
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

14.

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky
a závazků Libereckého kraje za rok 2019

15.

Zpráva o ukončení realizace projektu
„Nastavení systémové podpory rodin
s dětmi v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

16.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

2

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
17.

Hodnocení ředitele Domov důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Renovace
střešní krytiny a nátěr venkovní fasády
na objektu DOZP Erbenova, Jablonec
nad Nisou p. o.“ Domovem a Centrem
denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvkovou organizací

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Domov a Centrum aktivity - Zpracování
zastavovací studie v Hodkovicích
nad Mohelkou“ pro zařízení Domov
a Centrum aktivity, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

20.

Objednávka na základě Rámcové
smlouvy č. OLP/2231/2017 – Kompletní
příprava a zajištění průběhu oslav
Mezinárodního dne seniorů v roce 2020

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

21.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Podpora samostatného bydlení“
v Libereckém kraji“ – projekt Podpora
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením v Libereckém
kraji

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Osobní asistence“ – projekt Podpora
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením v Libereckém
kraji

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

23.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Sociální rehabilitace“ – projekt Podpora
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením v Libereckém
kraji
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

3
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24.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Sociálně terapeutické dílny“ – projekt
Podpora a rozvoj služeb v komunitě
pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

25.

Koncepce společnosti Autobusy LK,
včetně rozpočtu společnosti na rok 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

26.

Individuální dotace na aktivity v oblasti
dopravy – cyklodoprava a bezpečnost
silničního provozu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

27.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za rok 2019

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

28.

Žádost obce Nová Ves nad Popelkou
o příspěvek na opravu stavebních objektů
silnice II. třídy 284 v rámci výstavby
chodníku

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

29.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – obec Brniště

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

30.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

31.

Rozpočtové opatření č. 115/20 – 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
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

32.

Podání žádosti na Státní fond dopravní
infrastruktury ve věci přesunu finančních
prostředků z akce „Rekonstrukce silnice
II/288 Podbozkov – Cimbál“ na akci
"Okružní křižovatka III/29024 Jablonec
nad Nisou (Ostrý roh)
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

4

Z

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
33.

Veřejná zakázka „TDI -Silnice II/262
Česká Lípa – Dobranov“ – změna
zadávacích podmínek
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

34.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP -Silnice
II/262 Česká Lípa – Dobranov“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

35.

Veřejná zakázka „Demolice havarijních
objektů v prostoru Ralsko 2019/2020“
- změna zadávacích podmínek
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

36.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/268 Mimoň - hranice
Libereckého kraje III.“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

37.

Veřejná zakázka „Silnice II/270 Doksy
– Dubá“ – dodatek č. 1
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

38.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo
Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
– dohoda o narovnání č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

39.

Veřejná zakázka „Silnice III/2882
a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídek
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

40.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev. č. 28624-3 přes potok
Cedron“ – obec Benecko
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

41.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/27014 Jablonné
v Podještědí“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

5
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42.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/27810 Šimonovice
- Stezka pro pěší podél silnice III/27810
obec Šimonovice“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

43.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 27915-2 přes náhon
v Přepeřích“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

44.

Smlouva o spolupráci při realizaci
stavební akce „Silnice III/29021
Kateřinky u Liberce - opěrná zeď“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Nepředloženo
45.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/268
Nový Bor, sesuv skály“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

46.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice
III/27810 Šimonovice - Stezka pro pěší
podél silnice III/27810 obec
Šimonovice“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

47.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/27810 Šimonovice - Stezka pro pěší
podél silnice III/27810 obec
Šimonovice“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

48.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin
Z
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1.
2.
3.
4.

Integrovaná střední škola, Semily,
28. října 607, příspěvková organizace
Dětský domov, Dubá-Deštná 6,
příspěvková organizace
Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace

6
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5.

Gymnázium, Střední odborná škola
a Střední zdravotnická škola Jilemnice,
příspěvková organizace

6.

Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola technická,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace

7.

8.

9.
10.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace

11.

Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace

12.

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace

13.
49.

Zápis domova mládeže Střední odborné
škole, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvková organizace
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Z

Petr Tulpa

50.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji
za školní rok 2018/2019

Z

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

51.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje Z
vzdělávací soustavy Libereckého kraje
2020-2024

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

52.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových
Z
dotací žadatelům Krkonoše - svazek měst
a obcí na projekt „ Krkonošská
magistrála“ a Sportovní klub Polevsko
na projekt „Bike Park Polevsko“

Petr Tulpa

7

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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53.

Žádost o změnu projektu podpořeného
z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
Svaz lyžařů České republiky, z. s.,
projekt s názvem „Mezinárodní
mistrovství České republiky ve skoku
na lyžích a příprava skokanského areálu
na Ještědu pro konání FIS Cup ve skoku
na lyžích 1. a 2. února 2020“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

54.

Změna názvu Integrované střední školy,
Semily, 28. října 607, příspěvková
organizace, na Střední škola, Semily,
příspěvková organizace

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

55.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 108/20 – úprava kapitoly 926 04
– Dotační fond a poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Školství a mládež,
z programů 4.1 Program volnočasových
aktivit, 4.3 Specifická primární prevence
rizikového chování, 4.4 Soutěže
a podpora talentovaných dětí a mládeže,
4.7 Podpora kompenzačních pomůcek
pro žáky s podpůrnými opatřeními

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

56.

Rozpočtové opatření č. 109/20 – úprava Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, poskytnutí mimořádných
účelových prostředků vybraným
příspěvkovým organizacím včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

57.

Rozpočtové opatření č. 110/20 – úprava
kapitoly 916 04 – finanční prostředky
přijaté jako odvod za porušení
rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

58.

Rozpočtové opatření č. 111/20 – úprava
kapitoly 916 - finanční prostředky
z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání na projekty využívající
zjednodušené vykazování nákladů
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
59.

Projekt „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 6“ – předložení
projektové žádosti
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

60.

Odvod za porušení rozpočtové kázně
– Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

61.

Stanovení platu ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných Libereckým
krajem v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

62.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

63.

Mimořádné čerpání prostředků
rezervního fondu na posílení fondu
investic v souvislosti s plánovanou
neinvestiční akcí „Výměna otvorových
výplní u domova mládeže“
u příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola, Semily, 28. října 607,
příspěvková organizace a mimořádné
čerpání prostředků fondu investic
na nákup kuchyňského robota
u příspěvkové organizace Střední škola
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

64.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
zemědělské techniky“ Střední odbornou
školou a Středním odborným učilištěm,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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65.

Zmařená investice – Pedagogickopsychologická poradna, Liberec 2,
Truhlářská 3, příspěvková organizace
– investiční záměr „Vytvoření
prostorových a materiálních podmínek
pro činnost příspěvkových organizací
Pedagogicko-psychologické poradny
Liberec a Speciálně pedagogického
centra Libereckého kraje a využití
objektu Zeyerova 31, Liberec“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

66.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím
odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

67.

Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
– výroční zpráva, roční účetní závěrka
a výsledek hospodaření za rok 2019

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

68.

Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické, příspěvková
organizace – souhlas zřizovatele
k převzetí jednání (nájemní smlouvy)
učiněného jménem organizace před jejím
vznikem, statutárním orgánem
organizace
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

69.

Pronájem části nemovitého majetku
ve správě Základní školy a Mateřské
školy pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace
včetně souhlasu s umístěním sídla
pro Spolek rodičů a přátel dětí školy
při Základní škole a Mateřské škole
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, z.s.

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

70.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 116/20 – úprava kapitol 914 04
- Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
a poskytnutí finančních darů medailistům
reprezentujících Liberecký kraj na Hrách
IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR
2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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71.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování studie
proveditelnosti revitalizace areálu
pro klasické lyžování v Harrachově“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

72.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Sdružení pro rozvoj
Libereckého kraje, z. s. na projekt Pakt
zaměstnanosti Libereckého kraje

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

73.

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace - souhlas s podáním žádosti
o podporu z dotačního programu
21. Centra odborné přípravy na pořízení
výukových pomůcek pro příslušné
resortní obory
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

74.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2019

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

75.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, za rok 2019

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

76.

Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

77.

Zajištění preventivních opatření v oblasti
zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou – dohoda
o zrušení smlouvy a uzavření nové
smlouvy

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

78.

Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Léčebna
respiračních nemocí Cvikov

Z

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

79.

Delegování zástupce Libereckého kraje
na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Z

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví
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80.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna
jídelního výtahu v Léčebně respiračních
nemocí Cvikov, p. o“ Léčebnou
respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkovou organizací
NEPŘEDLOŽENO

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

Nepředloženo
81.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Aktualizace Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje na udržitelný rozvoj
území“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Michal Kříž

odb. územního
plánování
a stavebního řádu

82.

Vyhlášení programu č. 2. 2
Z
– „Regionální inovační program“ v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje
- oblast podpory regionální rozvoj
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Michal Kříž,
člen rady kraje,
řízení rezortu
hospodářského a
regionální rozvoje,
evropských
projektů a
územního
plánování

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

83.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství
s finančním příspěvkem č.
OLP/2466/2019 projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“
a dodatky č. 1 k Pověření k poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu
projektu „Podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje“ – poskytování
veřejné podpory de minimis

Ing. Michal Kříž,
člen rady kraje,
řízení rezortu
hospodářského a
regionální rozvoje,
evropských
projektů a
územního
plánování

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

84.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci Operačního
programu Věda, výzkum a vzdělávání
na projekt "Smart Akcelerator II
Libereckého kraje"

Ing. Michal Kříž,
člen rady kraje,
řízení rezortu
hospodářského a
regionální rozvoje,
evropských
projektů a
územního
plánování

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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85.

Nominace odpovědného politika
pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý
Liberecký kraj

Ing. Michal Kříž,
člen rady kraje,
řízení rezortu
hospodářského a
regionální rozvoje,
evropských
projektů a
územního
plánování

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

86.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“

Ing. Michal Kříž,
člen rady kraje,
řízení rezortu
hospodářského a
regionální rozvoje,
evropských
projektů a
územního
plánování

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

87.

Rozpočtové opatření č. 114/20 - úpravy Z pís.
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“

Ing. Michal Kříž,
člen rady kraje,
řízení rezortu
hospodářského a
regionální rozvoje,
evropských
projektů a
územního
plánování

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

88.

Zpráva o realizaci projektu Zdravý
Liberecký kraj a místní Agendy 21
za rok 2019 a Plán zlepšování 2020

Z pís. Ing. Michal Kříž

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

89.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 102/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
– přidělení dotací v rámci programů 7.2
Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně
historický průzkum na rok 2020

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

90.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Modernizace vzduchotechniky
hlavního depozitáře Severočeského
muzea v Liberci, Severočeským muzeem
v Liberci, příspěvkovou organizací
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Z

Nepředloženo
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91.

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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

92.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 103/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
– přidělení dotací v rámci programu 7.6
Řemeslná a zážitková turistika 2020

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

93.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 104/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
– přidělení dotací v rámci programu 7.7
Podpora cestovního ruchu v turistických
oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské
hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

94.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 106/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
– přidělení dotací v rámci programu 7.8
Podpora informačních center

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

95.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 107/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
– přidělení dotací v rámci programu 7.9
Podpora nadregionálních témat
a produktů

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

96.

Rozpočty na rok 2020 a střednědobé
výhledy příspěvkových organizací
rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

97.

Podání podnětu k návrhu na prohlášení
objektu nádražní budovy č. p. 124
v Chotyni, na pozemku st. č. 131
v k. ú. Chotyně, obec Chotyně,
za kulturní památku
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

98.

Příprava Projektu Křišťálové údolí
- objednávka č. OBJ/320/2020
na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 uzavřené s Agenturou
regionálního rozvoje

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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99.

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

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

100.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI - Výměna poškozených částí krovu
a výměna střešní krytiny hlavní budovy
SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova
460/3, p. o.“

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

101.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dům Jana pro sociální službu
v Hodkovicích nad Mohelkou – Domov
a Centrum aktivity, příspěvková
organizace – stavební práce“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

102.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, p. o. – stavební práce“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

103.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy
„D“ – dodatek č. 6
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

104.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Přístavba výtahu pro budovu F,
Jedličkův ústav, p. o.“

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

105.

Veřejná zakázka „Modernizace
Severočeského Muzea v Liberci
– 2. etapa“ – dodatek č. 7
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

106.

Objednávka na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
– zajištění druhé fáze přípravy projektu
„Opatření pro zadržení vody
ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku
II.“

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

107.

Veřejná zakázka „Knihovna Liberec
- zařízení a vybavení studoven - nábytek“
– projednání sankce společnosti Ceiba,
s.r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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108.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Transformace – Domov Sluneční dvůr,
p. o. – Lada, Sosnová – IT vybavení“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

109.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Modernizace učeben pro výuku cizích
jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.
– stavební práce“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek

Ing. Jan Sviták

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

110.

Majetkoprávní operace – záměry

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.
2.

budoucí směny pozemků v k. ú. Holany
a k. ú. Dubice u České Lípy
prodeje pozemku v k. ú. Frýdlant

111.

Majetkoprávní operace – záměr darování
nemovitých věcí v k. ú. Frýdlant

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

112.

Majetkoprávní operace – záměr prodeje
nemovitých věcí v k. ú. Jablonné
v Podještědí
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

113.

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
- doplnění orgánů společnosti
za Liberecký kraj

114.

115.

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Dodatek č. 11 k dohodě o spolupráci
č. OLP/2266/2009 uzavřené mezi
Libereckým krajem a společností
ELEKTROWIN a. s. ve věci projektu
„Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadu v Libereckém kraji“
v roce 2020

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Schválení podlicenčních smluv
k bezúplatnému poskytnutí oprávnění
pro vysílání osvětového videa
Libereckého kraje na podporu zadržování
vody v krajině

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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116.

Záměr realizace VZMR Monitoring
vláhového režimu krajiny a vyhodnocení
efektivity opatření na zvýšení retenční
kapacity krajiny na pozemcích ve správě
SŠHL Frýdlant

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

117.

Rozpočtové opatření č. 113/20 – úprava Z pís. Jiří Löffelmann
kapitoly 917 08 - Transfery – zapojení
účelové dotace z Ministerstva financí ČR
na náhradu škod způsobených zvláště
chráněnými živočichy do rozpočtu
Libereckého kraje 2020 a úprava
kapitoly 920 08 - Kapitálové výdaje
– výpočetní technika pro geografický
informační systém Libereckého kraje
a přípravu multimediální grafiky, odbor
životního prostředí a zemědělství
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

odb. životního
prostředí
a zemědělství

118.

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
a)

Z pís. členy rady kraje

Přehled veřejných zakázek na služby
TDI a BOZP - pozemní a dopravní
stavby
Regionální surovinová politika
Libereckého kraje – informace
na základě úkolu ze zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje dne
25. 2. 2020

Ing. Jan Sviták

Písemná informace

člen rady kraje

Informace k dani z nemovitých věcí kraje
na rok 2020

Ing. Jitka Volfová

120.

Smlouvy o finanční spolupráci
ve veřejné linkové dopravě pro období
od roku 2021 do roku 2029
– nadstandard – Turnov, Ohrazenice,
Přepeře
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

121.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období od roku
2020 do roku 2023 č. OLP/3637/2019
– město Turnov
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

b)

119.
a)
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122.

Schválení zveřejnění záměru přímého
uzavření smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících – turistický vlak
Liberec – Doksy sezóna 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

123.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Poskytování komplexních
služeb v oblasti zastupování Libereckého
kraje při EU“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

124.

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

125.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„ZAV – Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

126.

Veřejná zakázka „Silnice III/2784
Výpřež - Horní Hanychov“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek II
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

127.

Záměr finanční podpory Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v letech
2022 – 2029

Z

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

128.

Rozpočtové opatření č. 118/20 – úprava
kapitoly 916 04 - neinvestiční dotace
z MŠMT - finanční prostředky
z účelových dotací MŠMT

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

129.

Reakce Libereckého kraje na odpověď
Z
Dolnoslezského vojvodství ve věci
změny územního plánu Města Bogatynia
související s rozšířením těžby dolu
Turów

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

130.

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č.OLP/263/2020 mezi EFFEM BV,
S.R.O. a Libereckým krajem k projektu
„Konference kvality - Liberec 2020
PARTNERSTVÍ PRO ZDRAVÉ
A CHYTRÉ PLÁNOVÁNÍ“

Ing. Michal Kříž

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

131.

Různé
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132.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Jablonecko
+ Jablonné v Podještědí“
BYLO PROJEDNÁNO NA 5. mRK
DNE 17. 3. 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

133.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/262 Česká Lípa
- Dobranov“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

134.

Rozpočtové opatření č. 124/20
– navýšení příjmů z titulu přijaté dotace
a navýšení výdajů v rámci kapitoly
923 14 – Spolufinancování EU, obor
investic a správy nemovitého majetku
– projekt „Pro horolezce neexistují
hranice“

Z pís. Ing. Michal Kříž

135.

Rozpočtové opatření č. 123/20
– navýšení kapitoly 917 09 – Transfery
odboru zdravotnictví – poskytnutí
neinvestičních finančních prostředků
ze státního rozpočtu – krizová
připravenost

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

136.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
Střední škole gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace - pořízení projektové
dokumentace na vybudování školní
jídelny

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

137.

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace - souhlas
s podáním žádosti o podporu do
národního dotačního titulu 21. Centra
odborné přípravy na pořízení výukových
pomůcek pro příslušné resortní obory

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

138.

Navrhovaná restriktivní rozpočtová
opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu
kraje na rok 2020 a roky následující
v návaznosti na nouzový stav vyhlášený
vládou ČR v souvislosti s šířením viru
SARS CoV-2

Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky
Martin Půta

139.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova,
Frýdlant“

Ing. Jan Sviták
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Ing. Sviták požádal o zařazení bodů č. 133 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky
„Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ a č. 139 - Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“.
Ing. Kříž požádal o zařazení bodu č. 134 - Rozpočtové opatření č. 124/20
– navýšení příjmů z titulu přijaté dotace a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 14 –
Spolufinancování
EU,
obor
investic
a
správy
nemovitého
majetku
– projekt „Pro horolezce neexistují hranice“.
MUDr. Sobotka požádal o zařazení bodu č. 135 - Rozpočtové opatření č. 123/20 – navýšení
kapitoly 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních finančních
prostředků ze státního rozpočtu – krizová připravenost.
P. Tulpa požádal o zařazení bodů č. 136 - Změna termínu využití poskytnutého mimořádného
účelového příspěvku Střední škole gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace - pořízení projektové dokumentace na vybudování školní jídelny a č. 137 - Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
- souhlas s podáním žádosti o podporu do národního dotačního titulu 21. Centra odborné
přípravy na pořízení výukových pomůcek pro příslušné resortní obory.
M. Půta požádal o zařazení bodu č. 138 - Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření k udržení
vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav
vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2, a současně jej navrhl projednat
na začátku jednání.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do programu jednání.
hlasování č. 2 pro 9
proti
0
zdržel se
0

byl přijat

M. Půta konstatoval, že nejsou předloženy body č. 7, 8, 44, 80, 90 a současně stáhl bod č. 6
z programu jednání.
Ing. Sviták požádal o stažení bodu č. 25.
Další požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 3

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (138) Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu
kraje na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR
v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí odboru ekonomiky.
M. Půta uvedl, že tento materiál obsahuje návrh restriktivních rozpočtových opatření
směřujících k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020.
Ing. Klíma uvedl, že s ohledem na předpokládaný výrazný negativní dopad na naše daňové
příjmy v roce 2020 je připraven tento materiál, který obsahuje několik opatření, týkajících se
veřejných zakázek, příspěvkových organizací a krajských obchodních společností s výjimkou
nemocnic. Pokud rada kraje přijme tato opatření, tak v jistém smyslu bude momentálně
pozastaveno veškeré uzavírání nových smluvních závazků na rok 2020 a následující roky. Tj.
z rozpočtu kraje budou hrazeny záležitosti, které jsou zesmluvněny, veřejné zakázky v nějakém
rozsahu. Obsahem materiálu jsou dále uvedeny konkrétní akce, na které se toto nebude
vztahovat. Zároveň informoval, že ekonomický odbor osloví jednotlivé rezorty,
aby identifikovaly akce, projekty a výdaje ve svých rozpočtech na akce, které v roce 2020
nebudou realizovány, což bude použito na krytí výpadku daňových příjmů. Dále se toto opatření
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týká příspěvkových organizací, které by neměly uzavírat nové smlouvy, neobjednávat nové
záležitosti a vytvářet tak další závazky. Současně s tím by měli do 30. 6. 2020 jednotlivé odbory
a rezorty ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi připravit „krizové rozpočty“,
které budou o 10 % nižší, oproti schváleným limitům rozpočtu roku 2020. Tato opatření
předpokládají, že dojde k zastavení dorozdělování veškerých aktuálních disponibilních zdrojů
z roku 2019 a v případě, že budou přijaty jakékoliv neúčelové zdroje v roce 2020, tak rovněž
budou primárně sloužit ke krytí snížení daňových příjmů. Dále je uvedena výjimka, že může
nastat odlišný postup, který bude projednáván radou kraje individuálně, a to s ohledem na jeho
závažnost, provázanost nebo nezbytnost pro zajištění fungování veřejné správy a služeb.
Zdůraznil, že tato opatření Libereckého kraje platí do odvolání, respektive do doby, kdy bude
relevantně kvalifikován dopad na rozpočet Libereckého kraje a v jaké výši bude předpokládáno
snížení daňových příjmů, a to na základě relevantních analýz, které zpracuje Ministerstvo
financí ČR. V tomto případě to znamená, že až bude kvantifikace, tak oproti tomu budou
snižovány daňové příjmy na rok 2020, které jsou ve schváleném rozpočtu 3 mld. 360 mil. Kč.
Dále uvedl, že obsahem materiálu je doporučení rady kraje směrem k příspěvkovým
organizacím a obchodním společnostem Silnice LK, KORID LK, Autobusy LK a ARR
– Agentura regionálního rozvoje.
M. Půta uvedl některé informace, které se ozývají ze strany paní ministryně financí. Dále
konstatoval, že nyní je třeba řešit pozastavení výdajů, které nejsou prozatím zesmluvněny nebo
vysoutěženy. Bude řešeno dle aktuálních informací a stavu. Jedná se o akce, které jsou
v rozporu s navrhovanými opatřeními Libereckého kraje. Dále požádal členy rady kraje,
aby ředitelům příspěvkových organizací sdělili, že v případě pokud pracují na akcích,
projektech nebo dalších věcech, které nesouvisí s nouzovým stavem, tak aby v současné chvíli
tyto činnosti pozastavili a zahájili tzv. úsporný režim, což znamená omezit topení v budovách,
které nevyužívají, nekupovat věci, které nepotřebují. Daňový propad bude zřejmě značný
a horší než v roce 2008. Zdůraznil, že není cílem tyto akce zrušit, ale dle vývoje stávající situace
je pozastavit v čase.
M. Půta požádal Ing. Volfovou o její vyjádření a krátký komentář.
Ing. Volfová sdělila, že toto s Ing. Klímou konzultovala již v předstihu, než toto nastalo
a souhlasí s tímto návrhem. Konstatovala, že je nutné tato opatření udělat a doufá, že opatření
budou jen v tomto rozsahu.
Ing. Sviták rovněž vyjádřil souhlas s tímto návrhem. Navrhl, aby se příliš nezasahovala
do provozních záležitostí příspěvkových organizací a obchodních společností.
Poté proběhla krátká diskuze týkající se uplatnění zaměstnanců obchodních společností
a příspěvkových organizací Libereckého kraje v nouzovém stavu.
P. Tulpa vyjádřil, že souhlasí a je nutné opatření realizovat. Je zde předpokládán úbytek
daňového balíčku. Sdělil, že dle jeho názoru by se mělo jít cestou omezením dotačních fondů.
Doplnil, že má domluvené videokonference s řediteli škol v průběhu následujícího týdne.
Souhlasí s návrhem restrikcí, tak jak je předložen.
M. Půta sdělil, že již nyní je zřejmé, že rozdělení HV 2 rozhodně nebude. Zdůraznil,
že původním návrhem opatření bylo snížení rozpočtů o 30 % nikoli o 10 %, jak je navrženo
nyní.
Ing. Vinklátová rovněž vyjádřila souhlas se snížením rozpočtů o 10 %. Je důležité zachovat,
alespoň v nějaké míře investiční akce, a to s ohledem na práci, kterou budou potřebovat firmy.
Rovněž souhlasí se seškrtáním dotačního fondu.
M. Půta sdělil, že dotační fond byl vyřešen na zasedání zastupitelstva kraje, s tím, že vše je
posunuto o 35 dní, do té doby je možné odevzdávat žádosti. Poté bude rozhodnuto co dál.
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Ing. Vinklátová se dotázala na zaměstnance v příspěvkových organizacích, zda mají zůstávat
doma na home office, nebo zda je uvažováno o variantě, že tito lidé zůstanou doma ne na home
office nebo na nějakých procentech.
M. Půta odpověděl, že asi nejlepší varianta je, aby zůstávali doma na 80 %, a to na základě
„překážky na straně zaměstnavatele“. Což by měli být ředitelé příspěvkových organizací
schopni si sami rozhodnout.
Ing. Vinklátová ještě zdůraznila, že by ráda, aby nedošlo k velkým škrtům v oblasti cestovního
ruchu.
J. Löffelmann vyjádřil souhlas s předloženým návrhem.
Mgr. Havlík sdělil, že bylo toto diskutováno a s 10 % snížením souhlasí.
MUDr. Sobotka sdělil, že s tímto návrhem souhlasí.
Mgr. Svoboda se vrátil k dotazu Ing. Vinklátové, ohledně zaměstnanců příspěvkových
organizací, sdělil, že pokud budou doma zaměstnanci na tzv. homeoffice, tak je předpoklad,
že vláda nebude nic refundovat, tudíž by měli být doma na nařízené „překážce ze strany
zaměstnavatele“. Dále upozornil na odstavec 3, ve kterém je uvedeno, že příspěvkové
organizace nemají uzavírat nové závazky na rok 2020, které nejsou doposud zesmluvněny,
což může znamenat, že např. nebude možné pořídit ani toaletní papír. Požádal o upravení
textace daného odstavce.
Ing. Klíma navrhl úpravu daného odstavce. Členové rady kraje s návrhem souhlasili.
Mgr. Svoboda se dotázal, zda se toto vztahuje i na investice, které jsou pokryty dotacemi
např. v IPRÚ.
M. Půta navrhl, aby toto bylo ještě prodiskutováno a znovu předloženo na dalším zasedání rady
kraje. Současně požádal Ing. Kříže, aby vykomunikoval směrem k dotačním autoritám,
zda se něco změní či nikoli.
Ing. Klíma doplnil, že je toto řešeno v odstavci 1. Dále požádal o úpravu po projednání,
a to v termínu, kdy mají být zpracovány a předloženy návrhy „krizového rozpočtu“ odbory,
rezorty a příspěvkovými organizacemi nově termín odevzdání na 20. 4. 2020.
Ing. Klíma dále sdělil, že v současné chvíli se pracuje na celkovém upraveném rozpočtu, s tím,
že v průběhu příštího týdne budou osloveni vedoucí odborů, aby do 20. 4. 2020 předali
ekonomickému odboru návrhy jejich restrikcí.
M. Půta předal vedení rady kraje Ing. Svitákovi.
Ing. Kříž rovněž vyjádřil souhlas s navrženým materiálem a sdělil, že s ARR restrikce projedná
a dále Mgr. Otta prověří dotace a zjistí informace o tom, co se na ministerstvech plánuje
v tomto smyslu.
Bez dalších připomínek a další diskuze nechal Ing. Sviták hlasovat o upraveném návrhu
usnesení.
USNESENÍ č. 531/20/mRK
Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje
na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR
v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2
Rada kraje po projednání
schvaluje
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navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020
a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením
viru SARS CoV-2, a to tak, že neprodleně
1) jednotlivé resorty/odbory zajistí, aby v rámci svých rozpočtů resp. rozpočtových limitů
na rok 2020 a roky následující již neuzavíraly nové závazky kraje, které nejsou doposud
zesmluvněny, nejsou již objednány, nejsou schváleny rozhodnutím orgánů kraje nebo
není veřejná zakázka v takové fázi k datu 24. 3. 2020, od které nelze bezsankčně odstoupit.
Výjimku tvoří pouze zákonné výdaje, výdaje na základní zajištění chodu veřejné správy
a veřejných služeb krajského úřadu resp. kraje a na krytí orgány kraje již schválených
závazků u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků, zejména EU,
2) jednotlivé resorty/odbory zajistí ve svých resortních rozpočtech identifikaci výdajů,
které svou povahou nebudou krajem v roce 2020 realizovány, budou primárně použity
jako zdroj krytí při očekávaném snižování příjmové stránky rozpočtu kraje 2020, a odbory
je nemohou použít jiným způsobem,
3) příslušné resorty/odbory zajistí u jimi řízených příspěvkových organizací, aby jednotliví
ředitelé již neuzavírali nové závazky na rok 2020 a roky následující, které nejsou doposud
zesmluvněny, nejsou již objednány nebo není veřejná zakázka v takové fázi k datu
24. 3. 2020, od které nelze bezsankčně odstoupit. Výjimku tvoří pouze zákonné výdaje,
výdaje na základní zajištění chodu příspěvkových organizací a poskytování veřejných
služeb a na krytí orgány kraje již schválených závazků u projektů spolufinancovaných
z dotačních prostředků, zejména EU. Zároveň příspěvkové organizace zajistí
minimalizaci svých současných provozních a ostatních výdajů, které nesouvisí
s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2,
4) příslušné resorty/odbory u jimi řízených příspěvkových organizací zajistí
a navrhnou/připraví úpravu rozpočtu jednotlivých organizací na rok 2020 tak,
aby celkový limit provozních příspěvků pro dotčený resort v kapitole 913- Příspěvkové
organizace byl o 10% nižší, než schválený rozpočet na rok 2020 v termínu do 20. 4. 2020.
Výjimku tvoří ZZS LK p. o., a příspěvkové organizace v resortu sociálních věcí
poskytující pobytové služby, tímto však není dotčen odst. 3),
5) dojde k zastavení dorozdělování veškerých aktuálních disponibilních zdrojů z roku 2019,
tzv. HV II., a současně budou pozastaveny jakékoliv rozpočtové úpravy krajem přijatých
neúčelových zdrojů v roce 2020,
6) o případně odlišném postupu rozhodne rada kraje u každého jednotlivého výdaje
individuálně a to s ohledem na jeho závažnost, provázanost nebo nezbytnost pro zajištění
fungování veřejné správy a služeb.
Výše uvedené rozpočtové restrikce platí až do odvolání, resp. rozhodnutí rady kraje, tzn.,
do doby relevantní kvantifikace dopadů současné mimořádné situace do příjmové stránky
rozpočtu kraje, a to na základě relevantních analýz vypracovaných Ministerstvem financí ČR
zaslaných krajům,
rozhoduje
na základě výše navrhovaných restriktivních rozpočtových opatření k udržení vyrovnaného
rozpočtu kraje na rok 2020 a následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR
v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2, aby
1) jednotliví ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem zajistili
neuzavírání a neuzavírali nové závazky na rok 2020 a roky následující, které nejsou
doposud zesmluvněny, nejsou již objednány nebo není veřejná zakázka v takové fázi
k datu 24. 3. 2020, od které nelze bezsankčně odstoupit. Výjimku tvoří pouze zákonné
výdaje, výdaje na základní zajištění chodu příspěvkových organizací a poskytování
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veřejných služeb a na krytí orgány kraje již schválených závazků u projektů
spolufinancovaných z dotačních prostředků, zejména EU. Zároveň ředitelé zajistí
minimalizaci svých současných provozních a ostatních výdajů, které nesouvisí
s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2,
2) ve spolupráci s věcně příslušným resortem/odborem navrhli a připravili úpravu
schváleného rozpočtu organizace na 2020 s předpokládaným snížením provozního
příspěvku ze strany kraje o 10% na rok 2020 v termínu do 20. 4. 2020. Výjimku tvoří
ZZS LK a příspěvkové organizace v resortu sociálních věcí poskytující pobytové služby
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu zajistit plnění přijatého usnesení rady kraje
prostřednictvím jednotlivých vedoucích odborů,
Termín: 25. 03. 2020
2) Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí
zřizovatele a přijatém usnesení rady kraje,
Termín: 26. 03. 2020
3) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí informovat
jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí zřizovatele a přijatém usnesení
rady kraje,
Termín: 26. 03. 2020
4) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí zřizovatele
a přijatém usnesení rady kraje,
Termín: 26. 03. 2020
5) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí
zřizovatele a přijatém usnesení rady kraje,
Termín: 26. 03. 2020
6) Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí
zřizovatele a přijatém usnesení rady kraje,
Termín: 26. 03. 2020
7) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví
informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o rozhodnutí zřizovatele
a přijatém usnesení rady kraje.
Termín: 26. 03. 2020
Doporučuje
statutárním orgánům obchodních společností a osobám oprávněným jednat jménem
u společností
1) Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ 28746503,
2) KORID LK, s.r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 27267351,
3) Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČ 06897517 a zprostředkovaně
ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06
Liberec, IČO 25045504,
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4) ARR - Agentura regionálního rozvoje, s.r.o., U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01
Liberec, IČ 48267210,
aby do rozhodnutí rady kraje v působnosti valné hromady již neuzavíraly nové závazky na rok
2020 a roky následující, které nejsou doposud zesmluvněny, nejsou již objednány nebo není
veřejná zakázka v takové fázi k datu 24. 3. 2020, od které nelze bezsankčně odstoupit. Výjimku
tvoří pouze zákonné výdaje a výdaje na základní zajištění chodu obchodních společností a jimi
poskytovaných služeb. Současně by měly společnosti postupovat tak, aby minimalizovaly
své provozní a ostatní výdaje, které nesouvisí s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR
v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2
a ukládá
1) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek informovat jednotlivé společnosti pod body 1) až 3) o doporučení a přijatém
usnesení rady kraje,
Termín: 26. 03. 2020
2) Ing. Michalu Křížovi, členovi rady, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování informovat ARR - Agenturu regionálního
rozvoje, s.r.o. o doporučení a přijatém usnesení rady kraje.
hlasování č. 4 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

Termín: 26. 03. 2020
zdržel se
0
byl přijat

4. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 532/20/mRK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 2313/19/mRK, 13/20/RK, 52/20/RK, 59/20/RK, 72/20/RK,
90/20/RK, 97/20/RK, 112/20/RK, 115/20/RK, 118/20/RK, 138/20/RK, 163/20/RK,
172/20/RK, 178/20/RK, 181/20/RK, 185/20/8RK, 186/20/RK, 187/20/RK, 209/20/RK,
212/20/RK, 214/20/RK, 227/20/RK, 234/20/RK, 235/20/RK, 249/20/RK, 277/20/RK,
283/20/RK, 289/20/RK, 305/20/RK, 317/20/RK, 318/20/RK, 340/20/RK, 351/20/RK,
352/20/RK, 353/20/RK, 354/20/RK, 355/20/RK, 357/20/RK, 358/20/RK, 359/20/RK,
360/20/RK, 365/20/RK, 366/20/RK, 393/20/RK, 400/20/RK, 427/20/RK, 429/20/RK,
430/20/RK, 434/20/RK, 435/20/RK, 439/20/RK, 441/20/RK, 442/20/RK, 443/20/RK,
453/20/RK, 454/20/RK, 456/20/RK, 457/20/RK, 459/20/RK, 479/20/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
149/20/mRK z 29. 2. 2020 na 29. 5. 2020,
371/20/RK z 2. 3. 2020 na 15. 3. 2020,
374/20/mRK ad 2) z 28. 2. 2020 na 15. 3. 2020,
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375/20/mRK ad a) z 28. 2. 2020 na 31. 3. 2020.
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

zdržel se

0

byl přijat

5. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. února do 10. března 2020
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 533/20/mRK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. února do 10. března 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. února do 10. března 2020
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 12. února do 10. března 2020.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
6. (5) Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu a sdělil, že toto nebylo projednáno
ve výborech, neboť jednání výborů vzhledem k pandemii bylo zrušeno.
P. Tulpa uvedl, že měl připraveny nějaké připomínky, ale v souvislosti se schválením restrikcí,
souhlasí s takto předloženým materiálem. Pokud tedy je předpoklad, že se nebudou dělat
změny, souhlasí s tímto.
Ing. Kříž se dotázal, zda by nebylo vhodné tento materiál odložit a znovu projednat později.
P. Tulpa sdělil, že některé akce už jsou rozběhnuté a některé se už dokonce uskutečnili. Sdělil,
že zastavení celého by bylo velmi komplikované.
Mgr. Svoboda souhlasí s Ing. Křížem, aby byl materiál odložen. Upozornil, že se nejedná
o ty akce, které již proběhly, ale o akce plánované v následujících 3 letech.
Ing. Vinklátová uvedla, že s tím souhlasí do jisté míry. Pokud bude zrušen dotační fond, je nutné
zachovat alespoň některé akce. Souhlasí s odložením na další jednání rady kraje.
Ing. Volfová souhlasí s odložením tohoto materiálu na jednání rady kraje dne 7. 4. 2020.
Je zřejmé, že restrikce budou problematické, ale některé akce by měly být zachovány.
M. Půta konstatoval, že tento bod nyní stahuje z jednání rady kraje a bude upravený předložen
na radě kraje dne 7. 4. 2020.
7. (9) Zahraniční pracovní cesta č. 21/2020
Ing. Sviták konstatoval, že vzhledem k současné situaci je zahraniční cesta nerealizovatelná
a tudíž bude z dnešního jednání stažena.
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8. (10) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rozšíření koncepce jednotného
vizuálního stylu Libereckého kraje"
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 534/20/mRK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rozšíření koncepce jednotného vizuálního stylu
Libereckého kraje"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření koncepce jednotného vizuálního stylu
Libereckého kraje“, a to účastníku Janu Zemanovi, IČO 08775435, se sídlem nám. Sokolovské
308/5, 460 01 Liberec, za nabídkovou cenu 300.000 Kč vč. DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části A, článku 5, odst. 1 – veřejná zakázka nebude zveřejněna na profilu
zadavatele v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A,
článku 1. odst. 5,
2.

závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/619/2020 mezi Libereckým krajem a Janem
Zemanem, IČO 08775435, se sídlem nám. Sokolovské 308/5, 460 01 Liberec
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 24. 03. 2020
hlasování č. 7 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
9. (11) Jmenování vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 535/20/mRK
Jmenování vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu ke dni 1. 5. 2020
, narozeného dne
vedoucím odboru investic a správy nemovitého majetku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenovací listinu výše uvedeného
vedoucího odboru Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 8 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
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10. (14) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok
2019
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 536/20/mRK
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
souhrnnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2019.
hlasování č. 9
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
11. (119) Písemná informace
a)
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2020
Ing. Klíma okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 537/20/mRK
Písemná informace
a)
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci "Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2020".
hlasování č. 10 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (15) Zpráva o ukončení realizace projektu „Nastavení systémové podpory rodin
s dětmi v Libereckém kraji“
Mgr. Svoboda okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 538/20/mRK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi
v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém
kraji“.
hlasování č. 11 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (16) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Mgr. Svoboda okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 539/20/mRK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru - mechanický invalidní vozík (DIETZ – PRIMO basico),
v hodnotě 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,
2.

3.

4.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Město Žandov, se sídlem Náměstí
82, 471 07 Žandov, IČO 00261131, 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 15.482 Kč od dárce Nadace Jakuba Voráčka, se sídlem
Karlovarská třída 581, 273 01 Kamenné Žehrovice, IČO 04107276, 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 550 Kč od
ve prospěch zařízení Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 30. 03. 2020
hlasování č. 12 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (17) Hodnocení ředitele Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Mgr. Svoboda okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 540/20/mRK
Hodnocení ředitele Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení ředitele zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
Ing. Bc. Jana Sembdnera, jmenovaného do funkce ředitele k 1. 11. 2019
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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15. (18) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace střešní
krytiny a nátěr venkovní fasády na objektu DOZP Erbenova, Jablonec nad Nisou p. o.“
Domovem a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací
Mgr. Svoboda sdělil, že v této veřejné zakázce se jedná o opravu střechy, kterou je opravdu
nutné opravit.
Bez diskuze s připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 541/20/mRK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace střešní krytiny
a nátěr venkovní fasády na objektu DOZP Erbenova, Jablonec nad Nisou p. o.“ Domovem
a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Renovace střešní krytiny a nátěr
venkovní fasády na objektu DOZP Erbenova, Jablonec nad Nisou p. o.“ Domovem
a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu ředitelce
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 14 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
16. (19) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Domov a Centrum aktivity
– Zpracování zastavovací studie v Hodkovicích nad Mohelkou“ pro zařízení Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Mgr. Svoboda konstatoval, že tento materiál stahuje z dnešního jednání s tím, že bude
prodiskutován a předložen na další radě kraje dne 7. 4. 2020.
17. (20) Objednávka na základě Rámcové smlouvy č. OLP/2231/2017 – Kompletní
příprava a zajištění průběhu oslav Mezinárodního dne seniorů v roce 2020
Mgr. Svoboda rovněž stáhl tento bod z jednání rady kraje s tím, že bude prověřeno, zda bude
tato akce realizována.

18. (21) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
„Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – projekt Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 542/20/mRK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora
samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě
pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného
bydlení“ v Libereckém kraji“ Část 2 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald
- osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to Společnost Dolmen, z.ú., se sídlem nám. Českých bratří
36/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov, IČO 272 91 049, za nabídkovou cenu 2.322.000 Kč
vč. DPH;
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného
bydlení“ v Libereckém kraji“ Část 3 – Česká Lípa, Nový Bor - osoby s chronickým
duševním onemocněním, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to Fokus Liberec o.p.s.,
se sídlem Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15, IČO 467 49 411, za nabídkovou cenu
1.552.798,80 Kč vč. DPH;
3. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného
bydlení“ v Libereckém kraji“ Část 5 – Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod, osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovanými vadami, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to Fokus Turnov, z.s.,
se sídlem Skálová 415, 511 01 Turnov, IČO 492 95 101, za nabídkovou cenu
2.580.000 Kč vč. DPH,
ruší
veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém
kraji“ Část 4 – Česká Lípa, Nový Bor - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými
vadami, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů - po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný
účastník zadávacího řízení,
schvaluje
1. Smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/3937/2019 mezi Libereckým krajem
a společností Společnost Dolmen, z.ú., se sídlem nám. Českých bratří 36/1, 460 05
Liberec V – Kristiánov, IČO 272 91 049,
2.

3.

Smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/3938/2019 mezi Libereckým krajem
a společností Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15,
IČO 467 49 411,
Smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/3940/019 mezi Libereckým krajem
a společností Fokus Turnov, z.s., se sídlem Skálová 415, 511 01 Turnov, IČO 492 95 101

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 15 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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19. (22) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
„Osobní asistence“ – projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením v Libereckém kraji
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál a sdělil, že se jedná o projektové finanční
prostředky.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 543/20/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní
asistence“ – projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“
v Libereckém kraji“ Část 1 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby
s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec,
IČO 70932522, za nabídkovou cenu 2.580.000 Kč včetně DPH,
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“
v Libereckém kraji“ Část 2 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby
s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to
DH Liberec, o.p.s., se sídlem Vlčí vrch 323, 460 15 Liberec, IČO 27298523,
za nabídkovou cenu 2.580.000 Kč včetně DPH,
3. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“
v Libereckém kraji“ Část 8 – Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním postižením“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to Spokojený domov, o.p.s., se sídlem Na Návsi 44, 295 01
Mnichovo Hradiště, IČO 29043913, za nabídkovou cenu 1.035.199,20 Kč včetně DPH,
ruší
1. veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Část
3 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby se zdravotním postižením“, dle § 127
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení,
2.

3.

4.

veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Část
4 – Chrastava, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Frýdlant, Nové Město
pod Smrkem – osoby se zdravotním postižením“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání
nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení,
veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Část
5 – Česká Lípa, Nový Bor – osoby se zdravotním postižením“, dle § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty
pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení,
veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Část
6 – Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby se zdravotním postižením“, dle § 127 odst. 1
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí
lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení,
5.

veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Část
7 – Semily, Jilemnice – osoby se zdravotním postižením“, dle § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty
pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení,
schvaluje
1. Smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/3916/2019 mezi Libereckým krajem
a společností Jedličkův ústav, příspěvkovou organizací, se sídlem Lužická 920/7, 460 01
Liberec, IČO 70932522,
2.

Smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/3917/2019 mezi Libereckým krajem
a společností DH Liberec, o.p.s., se sídlem Vlčí vrch 323, 460 15 Liberec, IČO 27298523,
3. Smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/3923/2019 mezi Libereckým krajem
a společností Spokojený domov, o.p.s., se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo
Hradiště, IČO 29043913
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 16 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (26) Individuální dotace na aktivity v oblasti dopravy a bezpečnost silničního provozu
Ing. Sviták sdělil, že tento materiál bude rovněž stažen a odložen na jednání rady kraje dne
7. 4. 2020.
21. (27) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za rok 2019
Na jednání rady kraje se dostavil Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 544/20/mRK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za rok 2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. účetní závěrku Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok
2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2019 v celkové výši 1.028.944,20 Kč následovně
do rezervního fondu ve výši 228.944,20 Kč a do fondu odměn ve výši 800.000 Kč
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
seznámit se schválenou účetní závěrkou a se schváleným rozdělením zlepšeného výsledku
hospodaření ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 03. 2020
hlasování č. 17 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (28) Žádost obce Nová Ves nad Popelkou o příspěvek na opravu stavebních objektů
silnice II. třídy 284 v rámci výstavby chodníku
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 545/20/mRK
Žádost obce Nová Ves nad Popelkou o příspěvek na opravu stavebních objektů silnice
II. třídy 284 v rámci výstavby chodníku
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Nová Ves nad Popelkou ze dne 25. 2. 2020 ve věci příspěvku na opravu odvodnění
silnice II/284 a dvou propustků, v rámci výstavby chodníku podél krajské silnice,
souhlasí
s vyhověním žádosti obce Nová Ves nad Popelkou ze dne 25. 2. 2020 ve věci příspěvku
na opravu odvodnění silnice II/284 a dvou propustků, v rámci výstavby chodníku podél krajské
silnice do výše 310.000 Kč z rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace
a ukládá
a) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu odvodnění silnice
II/284 a dvou propustků, v rámci výstavby chodníku podél krajské silnice do výše
310.000 Kč, z rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
z rezervního fondu KSS LK, p. o.,
Termín: 30. 12. 2020
b) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení obec Nová Ves nad Popelkou.
hlasování č. 18

pro 9

proti

0

Termín: 30. 03. 2020
zdržel se
0

byl přijat

23. (29) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Brniště
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 546/20/mRK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Brniště
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o prominutí pohledávky ve věci výjimky z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti
pro obec Brniště IČ 00260401, se sídlem Brniště 102, 471 29 Brniště, ve výši 31.850 Kč plus
DPH za věcné břemeno na akci „Luhov – chodník podél III/27011“, a stanoví úplatu na tuto
část akce 1.000 Kč plus DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat starostu obce Brniště o přijatém usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 19 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (30) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 547/20/mRK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 650.000 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
„Ostraha areálu Ralsko“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 325.000 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: 30. 03. 2020
hlasování č. 20 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (38) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo
Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ – dohoda o narovnání č. 3
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 548/20/mRK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí
- Křižany, rekonstrukce silnice“ – dohoda o narovnání č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o narovnání č. 3 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017
mezi Libereckým krajem a projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., se sídlem
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868, kterou se smluvní strany dohodly
na vypuštění termínu pro podání stavebního povolení nejpozději do 17. 1. 2020, přičemž termín
pro obstarání stavebního povolení nejpozději do 121 dnů ode dne nabytí právní moci územního
rozhodnutí se nemění
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. 21 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (43) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27915-2 přes náhon
v Přepeřích“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál a konstatoval, že zahájení zadávacího řízení
je možné a realizace je věcí další.
M. Půta sdělil, že se jedná o opravu mostu a pokud nebude opraven, tak s největší
pravděpodobností, bude znemožněna průjezdnost celé cesty. Požádal, aby zadávací
dokumentace byla doplněna o informaci, že si Liberecký kraj vyhrazuje možnost neuzavření
smlouvy, a to vzhledem k nouzovém stavu.
Mgr. Svoboda požádal, aby odbor dopravy po projednání opravil termíny uvedené v usnesení
materiálu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 549/20/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27915-2 přes náhon v Přepeřích“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27915-2 přes náhon v Přepeřích“,
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. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Bc. Eva Trosbergová, 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. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
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. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
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,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/169/2020
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: 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. 22

pro 9

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0

byl přijat

27. (45) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/268
Nový Bor, sesuv skály“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 550/20/mRK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/268 Nový
Bor, sesuv skály“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/268 Nový Bor, sesuv skály“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka ROCKNET s.r.o., se sídlem Červený Hrádek 10,
Jirkov, 431 11, IČO 27357694, za nabídkovou cenu 1.379.377,69 Kč bez DPH, tj. 1.669.047 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/144/2020 mezi Libereckým krajem a společností
ROCKNET s.r.o., se sídlem Červený Hrádek 10, Jirkov, 431 11, IČO 27357694
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 04. 2020
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (48) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
2.
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
3.
Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace
4.
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace
5.
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Jilemnice,
příspěvková organizace
6.
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
7.
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace
8.
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace
9.
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
10.
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
11.
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
12.
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
13.
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 551/20/mRK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
2.
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
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3.
4.

Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace
5.
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Jilemnice,
příspěvková organizace
6.
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
7.
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace
8.
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace
9.
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
10.
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
11.
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
12.
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
13.
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
1. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
2.
3.
4.

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace,
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace,

5.

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Jilemnice, příspěvková
organizace,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,

6.
7.
8.
9.

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace,
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,

10. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
11. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
12. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
13. Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
a to z důvodu pořízení nového nemovitého majetku a technického zhodnocení stávajícího
nemovitého majetku
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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29. (50) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní
rok 2018/2019
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 552/20/mRK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2018/2019
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2018/2019
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2018/2019 Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (51) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
2020-2024
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 553/20/mRK
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 20202024
Rada kraje po projednání
souhlasí
s částí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
2020-2024, týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných Libereckým
krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (52) Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací žadatelům Krkonoše - svazek měst
a obcí na projekt „Krkonošská magistrála“ a Sportovní klub Polevsko na projekt „Bike
Park Polevsko“
P. Tulpa podrobně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 554/20/mRK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací žadatelům Krkonoše - svazek měst a obcí
na projekt „Krkonošská magistrála“ a Sportovní klub Polevsko na projekt „Bike Park
Polevsko“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Významné sportovní
areály na projekt, který nemá charakter podpory de minimis, akce číslo 04804980000
Krkonoše – svazek měst a obcí, Vrchlabí - Krkonošská magistrála, IČO 7015898,
se sídlem Zámek 1, 54301 Vrchlabí,
2.

se zněním smlouvy č. OLP/617/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavírané mezi Libereckým krajem a příjemcem Krkonoše – svazek měst a obcí,
IČO 70157898, Zámek 1, 54301 Vrchlabí,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Významné sportovní areály
na projekt, který nemá charakter podpory de minimis, akce číslo 04808350000 – žadatel
Sportovní klub Polevsko, IČO 01486578, se sídlem Polevsko 103, 471 16 Polevsko, název
projektu BIKEPARK Polevsko, parametr projektu umělé překážky/platformy/ks/7, pronájem
stavební techniky/ks/1, termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, celkové výdaje 300.000 Kč,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/616/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
uzavírané mezi Libereckým krajem a příjemcem Sportovní klub Polevsko, z.s., IČO 01486578,
Polevsko103, 471 16 Polevsko
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 04. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/616/2020 k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, a informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje.

hlasování č. 27 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

Termín: 30. 04. 2020
zdržel se
0

byl přijat

32. (54) Změna názvu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková
organizace, na Střední škola, Semily, příspěvková organizace
P. Tulpa sdělil, že škola chce upravit svůj název z Integrované střední školy na Střední školu.
Následně proběhla krátká diskuze týkající se adekvátnosti navrhované změny názvu.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 555/20/mRK
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Změna názvu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
na Střední škola, Semily, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
výmaz míst poskytovaného vzdělávání na adresách Jičín, Koncechlumská 275, Tanvald, Údolí
Kamenice 238 a Tanvald, Údolí Kamenice 331 střední škole, jejíž činnost vykonává
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, z rejstříku škol
a školských zařízení, a to s účinností od 1. 9. 2020,
souhlasí
a) se změnou názvu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková
organizace, na Střední škola, Semily, příspěvkové organizace, a to k 1. 9. 2020,
b) s úplným zněním zřizovací listiny Střední školy, Semily, příspěvkové organizace, včetně
přílohy č. 1
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 28 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
33. (55) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/20 – úprava kapitoly 926 04
– Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická
primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí
a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
P. Tulpa sdělil, že je otázkou co s programem 4.1, konstatoval, že toto bude třeba ještě
diskutovat. Navrhl, že bude tento materiál odložen na zasedání rady kraje dne 7. 4. 2020.

34. (56) Rozpočtové opatření č. 109/20 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádných účelových
prostředků vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených
zřizovatelem
Ing. Princová uvedla, že se jedná o poradenství a na diagnostické nástroje.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 556/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 109/20 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádných účelových prostředků
vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 109/20, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 300.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně
1. snižuje dílčí ukazatel číslo 04500020000 – Diagnostické nástroje pro školská poradenská
zařízení o částku 300.000 Kč,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502491460 – Základní škola a Mateřská škola
při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace – Poradenství
v Libereckém kraji, ve výši 30.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502501457 – Základní škola, Jablonec nad Nisou,
Liberecká 1734/31, příspěvková organizace – Poradenství v Libereckém kraji, ve výši
30.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502511456 – Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace – Poradenství
v Libereckém kraji, ve výši 30.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502521493 – Pedagogicko-psychologická
poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace – Poradenství v Libereckém
kraji, ve výši 30.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502531492 – Pedagogicko-psychologická
poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Poradenství v Libereckém kraji,
ve výši 30.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502541491 – Pedagogicko-psychologická
poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace – Poradenství
v Libereckém kraji, ve výši 30.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502551494 – Pedagogicko-psychologická
poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace – Poradenství
v Libereckém kraji, ve výši 60.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502561498 – Speciálně pedagogické centrum
logopedické a surdopedické, příspěvková organizace – Poradenství v Libereckém kraji,
ve výši 30.000 Kč,

10. zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04502571432 – Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace – Poradenství v Libereckém kraji, ve výši
30.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
A. mimořádný účelový příspěvek do výše 30.000 Kč (v celkové výši 240.000 Kč)
a) do výše 30.000 Kč Základní škole a Mateřské škole při nemocnici, Liberec, Husova
357/10, příspěvkové organizaci, IČ 70972826, na výdaje spojené s realizací
neinvestiční akce číslo 04502491460 „Poradenství v Libereckém kraji“,
b) do výše 30.000 Kč Základní škole, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvkové organizaci, IČ 60254190, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce
číslo 04502501457 „Poradenství v Libereckém kraji“,
c) do výše 30.000 Kč Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvkové organizaci, IČ 46749799, na výdaje spojené s realizací
neinvestiční akce číslo 04502511456 „Poradenství v Libereckém kraji“,
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d) do výše 30.000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně, Liberec 2, Truhlářská 3,
příspěvkové organizaci, IČ 70848211, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce
číslo 04502521493 „Poradenství v Libereckém kraji“,
e) do výše 30.000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně, Jablonec nad Nisou,
příspěvkové organizaci, IČ 70948798, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce
číslo 04502531492 „Poradenství v Libereckém kraji“,
f) do výše 30.000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně, Česká Lípa, Havlíčkova
443, příspěvkové organizaci, IČ 70948801, na výdaje spojené s realizací neinvestiční
akce číslo 04502541491 „Poradenství v Libereckém kraji“,
g) do výše 30.000 Kč Speciálně pedagogickému centru logopedickému
a surdopedickému, příspěvkové organizaci, IČ 8729590, na výdaje spojené s realizací
neinvestiční akce číslo 04502561498 „Poradenství v Libereckém kraji“,
h) do výše 30.000 Kč Střední škole a Mateřské škole, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvkové organizaci, IČ 00671274, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce
číslo 04502571432 „Poradenství v Libereckém kraji“,
B. mimořádný účelový příspěvek do výše 60.000 Kč Pedagogicko-psychologické
poradně a speciálně pedagogickému centru, Semily, příspěvkové organizaci,
IČ 70948810, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce číslo 04502551494
„Poradenství v Libereckém kraji“,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku
A. u mimořádného účelového příspěvku do výše 30.000 Kč (v celkové výši 240.000 Kč)
na realizaci akcí do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
B. u mimořádného účelového příspěvku do výše 60.000 Kč (v celkové výši 60.000 Kč)
po realizaci akce do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného mimořádného příspěvku dle přílohy č. 2.,

3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2021

a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 109/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 04. 2020
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh,
ředitelům výše zmíněným příspěvkovým organizacím.

hlasování č. 29

pro 9

proti

0

Termín: 28. 04. 2020
zdržel se
0

byl přijat

35. (57) Rozpočtové opatření č. 110/20 – úprava kapitoly 916 04 – finanční prostředky
přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně a odvedené na MŠMT
P. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 557/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 110/20 – 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. 110/20, kterým se o celkovou částku 448.166 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. 110/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 30 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (60) Odvod za porušení rozpočtové kázně – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace
P. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 558/20/mRK
Odvod za porušení rozpočtové kázně – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
ukládá
Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČO 46747991, se sídlem Masarykova 460/3, 460 01
Liberec I, dle ust. § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
2.240,48 Kč, ke kterému došlo použitím finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v rozporu
se zákonem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup ve věci dle Organizační
směrnice ředitele KÚ LK OS-10/02/15 o postupu při zajištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 31 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (61) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 559/20/mRK
Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 131 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007 a na základě hodnocení práce, s účinností
od 1. dubna 2020 osobní příplatek
a) Mgr. A. Janu Háskovi, řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvkové organizace,
b) Mgr. Ivaně Novákové, ředitelce Speciálně pedagogického centra logopedického
a surdopedického, příspěvkové organizace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platové výměry k podpisu.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (62) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 560/20/mRK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcných darů
1. radiopřijímače Hyundai PR 570PLLUB v hodnotě 544,79 Kč, varné konvice Tefal
Express 1,7 l v hodnotě 818,89 Kč a mikrovlnné trouby ETA Mirello 2209 v hodnotě
2.093,32 Kč, celkem v hodnotě 3.457 Kč určených do kuchyně domova mládeže,
od společnosti AXEM s.r.o., se sídlem Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ 25029177, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Havlíčkova 57, Kamenický Šenov, příspěvková organizace, IČ 62237039,
2.

3.

upgrade programu DUEL – účetnictví, mzdy a majetek pro PC v hodnotě 55.811,30 Kč
pro výuku žáků od společnosti Ježek software s.r.o., se sídlem Mariánská 3233, 470 01
Česká Lípa, IČ 27282805, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace, IČ 60252511,
oblečení v hodnotě 21.000 Kč pro potřeby klientů dětského domova od společnosti C & A
Moda, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 337/8, 602 00 Brno, IČ 25067583, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná, příspěvková organizace,
IČ 63778181,
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4.

potravin v celkové hodnotě 855 Kč pro potřeby klientů dětského domova od společnosti
Batlička s.r.o., se sídlem Hrubý Rohozec 7, 511 01 Turnov, IČ 01653121, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, Semily, příspěvková
organizace, IČ 00855006

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. 33 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (65) Zmařená investice – Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská
3, příspěvková organizace – investiční záměr „Vytvoření prostorových a materiálních
podmínek pro činnost příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologické poradny
Liberec a Speciálně pedagogického centra Libereckého kraje a využití objektu Zeyerova
31, Liberec“
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 561/20/mRK
Zmařená investice – Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3,
příspěvková organizace – investiční záměr „Vytvoření prostorových a materiálních
podmínek pro činnost příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologické poradny
Liberec a Speciálně pedagogického centra Libereckého kraje a využití objektu Zeyerova
31, Liberec“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o ukončení a nerealizaci investiční akce „Vytvoření prostorových a materiálních
podmínek pro činnost příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
a Speciálně pedagogické centrum Libereckého kraje a využití objektu Zeyerova 31, Liberec“
z důvodu nerealizace záměru Libereckého kraje a neuskutečnění navrhovaného využití objektu
Zeyerova 31, Liberec, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny Liberec a Speciálně
pedagogického centra Libereckého kraje,
souhlasí
s vyřazením majetku celkem ve výši 120.131,22 Kč vedeného na účtu 042 – nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy akce „Vytvoření prostorových
a materiálních podmínek pro činnost příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologická
poradna Liberec a Speciálně pedagogické centrum Libereckého kraje a využití objektu
Zeyerova 31, Liberec“ z evidence kraje jako zmařenou investici
Název

Pořizovací
cena

Rok
pořízení

Investiční záměr

120. 131,22

2018

Celkem

120.131,22
Kč
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a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje
jako zmařenou investici.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 34 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (67) Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – výroční zpráva, roční účetní závěrka
a výsledek hospodaření za rok 2019
P. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta se dotázal na vypořádání se s nájmy.
Ing. Princová doplnila, že na příští týden je naplánovaná schůzka za účasti paní Šádkové, paní
Daňkové, likvidátorky, a pana jednatele Školního statku Frýdlant. Výstup z jednání bude
předložen na nejbližší poradě uvolněných radních.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 562/20/mRK
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – výroční zpráva, roční účetní závěrka
a výsledek hospodaření za rok 2019
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
v likvidaci se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481, po projednání,
bere na vědomí
Výroční zprávu společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., za rok 2019,
rozhoduje
o zaúčtování hospodářského výsledku po zdanění společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481, za rok 2019 ve výši 718.399,67 Kč
na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let,
schvaluje
řádnou roční účetní závěrku společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., za rok 2019
a ukládá
Ing. Tomáši Kysilkovi, jednateli společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci zajistit
další zákonné kroky.
Termín: 30. 06. 2020
hlasování č. 35 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (69) Pronájem části nemovitého majetku ve správě Základní školy a Mateřské školy
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace včetně souhlasu
s umístěním sídla pro Spolek rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské
škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, z.s.
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Mgr. Svoboda požádal o úpravu materiálu po projednání, která spočívá v uvedení správného
čísla popisného ul. Lužické.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 563/20/mRK
Pronájem části nemovitého majetku ve správě Základní školy a Mateřské školy
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace včetně souhlasu
s umístěním sídla pro Spolek rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské
škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, z.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s pronájmem části nemovitého majetku svěřeného Základní škole a Mateřské škole
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, se sídlem 460 01
Liberec I - Staré Město, Lužická 920/7, IČ 46749799, místnosti kanceláře v 1. patře, číslo
MŠ5, Spolku rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské škole pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, z.s., na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100 Kč
za 1 pronajatou hodinu,
b) s nájemní smlouvou mezi Základní školou a Mateřskou školou pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, se sídlem 460 01 Liberec I - Staré Město,
Lužická 920/7, IČ 46749799, a Spolkem rodičů a přátel dětí školy při Základní škole
a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
schvaluje
umístění sídla Spolku rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské škole pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, z.s. v objektu Lužická 1398/9, 460 01 Liberec I – Staré
Město svěřeného Základní škole a Mateřské škole pro tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, příspěvková organizace, a to na dobu neurčitou, od podpisu souhlasu, nejdéle však
do data oznámení ukončení souhlasu o poskytnutí sídla a/nebo nájemní smlouvy
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (70) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 116/20 – úprava kapitol 914 04
- Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
a poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách
IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
P. Tulpa stručně okomentoval obsah materiálu.
Poté následovala krátká diskuze, na jejímž základě P. Tulpa materiál stáhl z jednání rady kraje
s tím, že bude prodiskutován a znovu předložen na 5. RK dne 7. 4. 2020.
43. (72) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Sdružení pro rozvoj
Libereckého kraje, z. s. na projekt Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje
P. Tulpa opět navrhl stažení tohoto bodu s tím, že bude zařazen do programu 5. RK dne 7. 4.
2020.
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44. (128) Rozpočtové opatření č. 118/20 – úprava kapitoly 916 04 - neinvestiční dotace
z MŠMT - finanční prostředky z účelových dotací MŠMT
P. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 564/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 118/20 – úprava kapitoly 916 04 - neinvestiční dotace z MŠMT
- finanční prostředky z účelových dotací MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 118/20, kterým se o celkovou částku 1.992.000,00 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 z dotace na rozvojový program
„Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní
přípravou“ na rok 2020 pod účelovým znakem 33 354
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 118/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (136) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
Střední škole gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
- pořízení projektové dokumentace na vybudování školní jídelny
P. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 565/20/mRK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Střední škole
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace - pořízení
projektové dokumentace na vybudování školní jídelny
Rada kraje po projednání
rozhoduje
u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ 00555053, u investiční akce č. 04501551442 „Pořízení projektové dokumentace
na vybudování školní jídelny včetně souvisejících inženýrských činností“ schválené usnesením
č. 1686/18/ZK ze dne 4. 9. 2018 a usnesením č. 2243/19/RK ze dne 3. 12. 2019 takto
a) o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku.
Termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 3. 2020 je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí, včetně jejich
proplacení do 30. 9. 2020,
b) o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného
vyúčtování akce“ dle přílohy č. 1, nově je termín předložení vyúčtování stanoven
na 16. 10. 2020,
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a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli
výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 38 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (137) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace - souhlas s podáním žádosti o podporu do národního dotačního
titulu 21. Centra odborné přípravy na pořízení výukových pomůcek pro příslušné
resortní obory
P. Tulpa podrobně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 566/20/mRK
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace - souhlas s podáním žádosti o podporu do národního dotačního titulu
21. Centra odborné přípravy na pořízení výukových pomůcek pro příslušné resortní
obory
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podáním žádosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace, do národního dotačního titulu 21. Centra odborné přípravy
na pořízení výukových pomůcek pro příslušné resortní obory
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit příslušnou přílohu žádosti o dotaci k podpisu hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 39 pro 9
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (74) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2019
MUDr. Sobotka stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 567/20/mRK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, za rok 2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
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2) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, v celkové výši 345.114,42 Kč do rezervního
fondu
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (75) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, za rok 2019
MUDr. Sobotka okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 568/20/mRK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, za rok 2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, za rok
2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
2) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 Léčebny respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizace, v celkové výši 6.313.637,17 Kč do rezervního fondu
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (76) Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje
MUDr. Sobotka stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 569/20/mRK
Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČO 46744991, a to z důvodu navýšení hodnoty nemovitého majetku u pozemků
a ukládá
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MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje novou přílohu č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace, ke schválení.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (77) Zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou – dohoda o zrušení smlouvy a uzavření nové smlouvy
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 570/20/mRK
Zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění
tuberkulózou – dohoda o zrušení smlouvy a uzavření nové smlouvy
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. dohodu o zrušení smlouvy o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku,
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou č. SH/762/2003, která bude uzavřená
mezi Libereckým krajem a poskytovatelem zdravotních služeb MUDr. Janem Vackem,
IČO 64668878, z důvodu ukončení poskytování zdravotních služeb ze strany
poskytovatele zdravotních služeb,
2. smlouvu o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou č. OLP/602/2020, která bude uzavřená mezi Libereckým
krajem a poskytovatelem zdravotních služeb MUDr. Petrem Plačkem, IČO 08731900
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, předložit
k podpisu, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje
1. dohodu o zrušení smlouvy o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku,
rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou č. SH/762/2003,
2.

Termín: 30. 04. 2020
smlouvu o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou č. OLP/602/2020.

hlasování č. 43

pro 9

proti

0

Termín: 30. 04. 2020
zdržel se
0

byl přijat

51. (78) Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních
nemocí Cvikov
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 571/20/mRK
Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna respiračních nemocí
Cvikov
Rada kraje po projednání
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souhlasí
se změnou přílohy č. 1 Zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO 00673951, z důvodu
technického zhodnocení budov a změn výměr obnovou operátu a číslování parcel na základě
provedené digitalizace map
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje novou přílohu č. 1 Zřizovací listiny Léčebny respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, ke schválení.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (127) Záměr finanční podpory Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v letech
2022 - 2029
MUDr. Sobotka sdělil, že vzhledem k současné situaci bude tento materiál odložen na 5. RK
dne 7. 4. 2020.
53. (135) Rozpočtové opatření č. 123/20 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu
– krizová připravenost
MUDr. Sobotka stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 572/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 123/20 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví – poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu
– krizová připravenost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 123/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2020 o celkovou
částku 2.000.000 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí
č. OKP/7/1102/2020 o poskytnutí 1. splátky neinvestičních finančních prostředků ze státního
rozpočtu ČR na rok 2020 na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby
na řešení mimořádných událostí a krizových situací a současně se navyšují výdaje rozpočtu
kraje v kapitole 91709 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši 2.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 123/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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54. (83) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2466/2019
projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ a dodatky č. 1 k Pověření
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu projektu „Podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“ – poskytování veřejné podpory de minimis
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Ing. Kříž stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 573/20/mRK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2466/2019 projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ a dodatky č. 1 k Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu projektu „Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
– poskytování veřejné podpory de minimis
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2466/2019 projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, uzavřené mezi Libereckým krajem a partnerem
projektu, společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210,
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
2) dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na projekt
„Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje – budova E“, uzavřenému mezi Libereckým
krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210,
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
3) dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, na projekt
„Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje – budova D“, uzavřenému mezi Libereckým
krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210,
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
a) dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. OLP/2466/2019 projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
Termín: 30. 04. 2020
b) dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na projekt
„Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje – budova E“,
c)

Termín: 30. 04. 2020
dodatek č. 1 k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na projekt
„Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje – budova D“.

hlasování č. 46

pro 9

proti

0
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zdržel se
0

byl přijat
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55. (84) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání na projekt "Smart
Akcelerator II Libereckého kraje"
Ing. Kříž stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 574/20/mRK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání na projekt "Smart Akcelerator II
Libereckého kraje"
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18_055/0016369-01 vydaným dne 24. 2. 2020
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
- Malá Strana, IČO 00022985, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do výše 21.203.834,57 Kč na realizaci
projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím
k projektu.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 47 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

56. (85) Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý
Liberecký kraj
Ing. Kříž stručně okomentoval předložený materiál a sdělil, že bude po projednání upraveno
usnesení, a to v datu účinnosti od 28. 4. 2020.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 575/20/mRK
Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s odkazem na platná Kritéria a Pravidla místní Agendy 21 s návrhem ustanovení Ing. Michala
Kříže, člena rady kraje pověřeného řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, politickým zástupcem Libereckého kraje pro místní
Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj s účinností od 28. 4. 2020 do skončení jeho mandátu
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje pověřenému řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit materiál
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 48 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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57. (86) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“
Ing. Kříž stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 576/20/mRK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/270 Doksy – Dubá“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/270 Doksy - Dubá“,
registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009668, vydaným Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222,
kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 31. 12. 2020 na 31. 5. 2021 a termín
pro dosažení účelu dotace a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení
z 31. 12. 2021 na 31. 5. 2022
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektů v souladu s příslušnými
Rozhodnutími o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 49 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (87) Rozpočtové opatření č. 114/20 - 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“
Ing. Kříž stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 577/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 114/20 - 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. 114/20, 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 136.055,02 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 136.055,02 Kč na základě odstoupení
již schváleného žadatele, změny ve schváleném projektu a zbylých prostředků
z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
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b) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 16.055,02 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 120.000 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 120.000 Kč níže
uvedenému žadatel, 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

1319
Tepelné čerpadlo
120000,00 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.
číslo
1499
1500
1503

Jméno
žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem
žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem
nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterému je přiznávána dotace,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4364/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
, adresa
trvalého bydliště
datum narození
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, změna
procentního podílu dotace ze 75 % na 80 %, přičemž výše dotace zůstává nezměněna,
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3) změnu usnesení č. 2313/19/RK ze dne 16. 12. 2019 v části „nový zdroj vytápění“ a „ výše
poskytnuté dotace“ u níže uvedeného příjemce takto
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

843
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
23.9.2019 - 22.3.2021

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

4) změnu usnesení č. 2313/19/RK ze dne 16. 12. 2019 v části „jméno a příjmení žadatele“
a „datum narození žadatele“ 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:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

121
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
23.9.2019 - 22.3.2021

5) 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:

1494
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.01.2020 - 21.07.2021

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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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
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:

1495
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
23.01.2020 - 22.07.2021

1496
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
23.01.2020 - 22.07.2021

1497
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
23.01.2020 - 22.07.2021

1498
Kondenzační kotel na zemní plyn
90000 Kč
75 %
25.01.2020 - 24.07.2021
60

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
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:

1501
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
28.01.2020 - 27.07.2021

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:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1502
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.01.2020 - 28.07.2021

1504
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.01.2020 - 30.07.2021

1505

61

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
31.01.2020 - 30.07.2021

a ukládá
1. Ing. Michalu Křížovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, podepsat dle schváleného vzoru smlouvy
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III,
2.

Termín: 30. 04. 2020
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 114/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 50

pro 9

proti

0

Termín: 28. 04. 2020
zdržel se
0

byl přijat

59. (88) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2019 a Plán zlepšování 2020
Ing. Kříž stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 578/20/mRK
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2019 a Plán
zlepšování 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
Zprávu o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda v roce 2019 a Plán
zlepšování projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda pro rok 2020
a ukládá
Ing. Michalu Křížovi, členovi rady, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu kraje Zprávu o realizaci
projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda v roce 2019 včetně přílohy Plán zlepšování
projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda pro rok 2020 jako písemnou informaci.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 51 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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60. (118) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
b) Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu
ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020
Ing. Kříž stručně okomentoval předloženou písemnou informaci a požádal členy rady kraje
o informaci, zda se chtějí zúčastnit veřejného projednávání k Regionální surovinové politice.
Uvedl, že veřejné projednávání bude termínově stanoveno, po nouzovém stavu ČR.
Mgr. Otta doplnil, že připomínkování surovinové politiky je nastaveno ve dvou fázích. První
fáze již běží, a to že odbor životního prostředí a zemědělství rozeslal surovinovou politiku
k připomínkování všem odborům krajského úřadu. Jedná se tedy prozatím o interní záležitost.
Termín připomínkování je stanoven do 3. 4. 2020. Další fází bude veřejné projednání,
u něhož bude stanoven termín až v době, kdy to bude vzhledem k současné situaci možné.
Na veřejné projednání může samospráva podávat své připomínky či předložit např. usnesení
zastupitelstva kraje. Zdůraznil, že proces připomínkování již tedy běží a dále doplnil,
že zastupitelstvo může mít připomínky jakékoli. Zdůraznil, že veškeré připomínky budou řádně
vypořádány a poté tento dokument bude schvalovat zastupitelstvo kraje. Upozornil, že může
nastat situace, kdy bude do zastupitelstva kraje předložen materiál, v němž některá připomínka
nebude akceptována, ale současně bude obsahovat vysvětlení, z jakého důvodu nebyla
zahrnuta.
M. Půta se dotázal, co se stane, když by hypoteticky zastupitelstvo kraje tento dokument
neschválilo.
Ing. Kříž sdělil, že by platila surovinová politika platná dnes.
Členové rady kraje vzali tuto písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno
společně při projednávání bodu č. 118.
61. (130) Dodatek č. 1 ke smlouvě č.OLP/263/2020 mezi EFFEM BV, S.R.O. a Libereckým
krajem k projektu „Konference kvality - Liberec 2020 PARTNERSTVÍ PRO ZDRAVÉ
A CHYTRÉ PLÁNOVÁNÍ“
Ing. Kříž se dotázal, zda je nutné se do tohoto projektu pouštět, nebo zda je možné jej odložit.
Poté proběhla krátká diskuze, jejímž výstupem bylo, že Ing. Kříž stáhl bod z programu jednání
a bude předložen radě kraje dne 7. 4. 2020.
62. (134) Rozpočtové opatření č. 124/20 – navýšení příjmů z titulu přijaté dotace
a navýšení výdajů v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, obor investic a správy
nemovitého majetku – projekt „Pro horolezce neexistují hranice“
Ing. Kříž ve stručnosti popsal obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 579/20/mRK
Rozpočtové opatření č. 124/20 – navýšení příjmů z titulu přijaté dotace a navýšení výdajů
v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, obor investic a správy nemovitého
majetku – projekt „Pro horolezce neexistují hranice“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 124/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu přijaté účelové
dotace k projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ o částku 1.271.035,50 Kč
63

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
(49.795,71 EUR) a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 14
– Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, projekt „Pro horolezce
neexistují hranice“, celkem o částku 1.271.035,50 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 124/20 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 52 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (89) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 102/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně
historický průzkum na rok 2020
Ing. Vinklátová sdělila, že tento bod z dnešní rady kraje stahuje a bude předložen na 5. RK dne
7. 4. 2020.
64. (91) Aktualizace projektového záměru „Záchrana pokladů Severočeského muzea
v Liberci“, Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace
Ing. Vinklátová sdělila, že se jedná o důležitý projekt s tím, že pokud se nebude realizovat,
je možné jej odmítnout. Podání žádosti je nutné předložit do 30. března 2020 a pak se teprve
může rozhodnout, zda se projekt bude realizovat či nikoli.
M. Půta konstatoval, že souhlasí, ale požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání,
že o realizaci projektu se bude rozhodovat v budoucnosti, a že nyní se jedná pouze o podání
žádosti. Dále požádal o doplnění důvodové zprávy o informaci, že spolupodíl Libereckého kraje
se nenavýší.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 580/20/mRK
Aktualizace projektového záměru „Záchrana pokladů Severočeského muzea v Liberci“,
Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Záchrana pokladů Severočeského muzea v Liberci“, Severočeského muzea
v Liberci, příspěvková organizace,
souhlasí
s předložením projektové žádosti „Záchrana pokladů Severočeského muzea v Liberci“
do „Fondů EHP a Norska 2014 – 2021, program Kultura
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
o schválení projektového záměru.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 53 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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65. (92) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 103/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2020
Ing. Vinklátová konstatovala, že tento bod stahuje z dnešního programu jednání a bude
předložen na radě kraje dne 7. 4. 2020.
66. (93) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programu 7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj,
Krkonoše, Jizerské hory, Máchův kraj a Lužické hory 2020
Ing. Vinklátová konstatovala, že tento bod stahuje z dnešního programu jednání a bude
předložen na radě kraje dne 7. 4. 2020.
67. (94) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programu 7.8 Podpora informačních center
Ing. Vinklátová konstatovala, že tento bod stahuje z dnešního programu jednání a bude
předložen na radě kraje dne 7. 4. 2020.
68. (95) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 107/20 - úprava kapitoly 926 07
– Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů
Ing. Vinklátová konstatovala, že tento bod stahuje z dnešního programu jednání a bude
předložen na radě kraje dne 7. 4. 2020.
69. (96) Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy příspěvkových organizací rezortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová konstatovala, že tento bod stahuje z dnešního programu jednání a bude
předložen na radě kraje dne 7. 4. 2020.
70. (98) Příprava Projektu Křišťálové údolí - objednávka č. OBJ/320/2020 na základě
Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 uzavřené s Agenturou regionálního rozvoje
Ing. Vinklátová sdělila, že obsahem předloženého materiálu je smlouva s Preciosou,
která je podmínkou pro udržení značky. Slíbila, že do konce měsíce členové rady kraje obdrží
finanční vyúčtování a detailní plán na letošní rok.
M. Půta konstatoval, že jsou obsahem i zahraniční cesty.
Mgr. Svoboda doplnil, že principiálně souhlasí, ale je třeba přehodnotit rozsah. Dotázal se, zda
by nebylo možné tento rozsah upravit.
Ing. Vinklátová odpověděla, že rozsah smlouvy musí zůstat, spíš je možné upravit předmět
plnění objednávky.
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Poté proběhla krátká diskuze, na základě které Ing. Vinklátová stáhla tento bod z programu
jednání a upravený jej předloží na radě kraje dne 7. 4. 2020.
71. (99) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu
střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova
460/3, p. o. II“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Volfová se dotázala, zda se jedná o havarijní stav a zda je tato investice nezbytně nutná.
P. Tulpa sdělil, že se jedná o velkou investici a stav střechy je opravdu kritický.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal Ing. Sviták hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 581/20/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu střechy
a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3,
p. o., II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Výměna poškozených částí krovu
střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3,
p. o., II“ 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
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. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Jan Sviták, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic
a veřejných zakázek,
Bc. Martin Číla, DiS., referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Monika Jägerová, analytička,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Jarmila Vítová, metodička financování krajského rozpočtu,
Ing. Jaroslav Semerád, ředitel školy,
náhradník Ing. Radek Havlík, zástupce ředitele školy,
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 Kamila Lubasová, zástupkyně klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/4898/2019
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: 31. 03. 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 člence hodnotící
komise Kamile Lubasové. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální
odměna ve výši 100 Kč/hod.

hlasování č. 54

pro 9

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0

byl přijat

72. (100) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Výměna poškozených částí krovu
a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 582/20/mRK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Výměna poškozených částí krovu
a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI - Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny
hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby
– DNS“, dle § 141 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,
67

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic
a veřejných zakázek,
Bc. Martin Číla, DiS., referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Jaroslav Semerád, ředitel školy,
náhradník Ing. Radek Havlík, zástupce ředitele školy,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Lenka Voženílková, referent oddělení investic
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/350/2020,
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. 55 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (102) Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. – stavební práce“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 583/20/mRK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání
nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 25. 2. 2020 na 27. 3. 2020 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27, 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, v platném znění.
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hlasování č. 56

pro 9

proti

0

Termín: 31. 03. 2020
zdržel se
0

byl přijat

74. (104) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba výtahu pro budovu F,
Jedličkův ústav, p. o.“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 584/20/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův
ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav,
p. o.“ 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. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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 resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Ing. Vratislav Ondráček, oddělení investic,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
RNDr. Michal Ottis, CSc., zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/627/2019
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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
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.

hlasování č. 57

pro 9

proti

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0

byl přijat

75. (106) Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zajištění
druhé fáze přípravy projektu „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách
na Frýdlantsku II.“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
J. Löffelmann doplnil, že je dobré toto připravovat, ale vzhledem k aktuální situaci není
problém toto odložit.
M. Půta navrhl, aby se tento projekt spustil.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 585/20/mRK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zajištění druhé fáze
přípravy projektu „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku
II.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Objednávku č. OBJ/333/2020 uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r. o., se sídlem U Jezu 525, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ 48267210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení Objednávky č. OBJ/333/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 58 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

76. (107) Veřejná zakázka „Knihovna Liberec - zařízení a vybavení studoven - nábytek“
– projednání sankce společnosti Ceiba, s.r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 586/20/mRK
Veřejná zakázka „Knihovna Liberec - zařízení a vybavení studoven - nábytek“
– projednání sankce společnosti Ceiba, s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost společnosti Ceiba, s.r.o., se sídlem Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, 250 01, IČO 25609033, o prominutí smluvní pokuty ve výši 87.430,92 Kč, která byla
vyměřena na základě kupní smlouvy č. OLP/2546/2018, „Knihovna Liberec - zařízení
a vybavení studoven – nábytek“, kdy byl prodávající v prodlení s odstraněním vad díla po dobu
12 dní,
souhlasí
se snížením smluvní pokuty společnosti Ceiba, s.r.o., se sídlem Jana Opletala 1265, Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, IČO 25609033 o hodnotu věcného plnění,
kterou prodávající poskytl nad rámec plnění z veřejné zakázky ve výši 27.648,50 Kč,
tj., smluvní pokuta bude ponížena z částky 87.430,92 Kč na částku 59.782,42 Kč,
rozhoduje
o neprominutí zbytku smluvní pokuty společnosti Ceiba, s.r.o., se sídlem Jana Opletala 1265,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, IČO 25609033 ve výši 59.782,42 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat společnost Ceiba, s.r.o. o přijatém usnesení.
Termín: 15. 04. 2020
hlasování č. 59 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

77. (108) Veřejná zakázka malého rozsahu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
– Lada, Sosnová – IT vybavení“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 587/20/mRK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – Lada,
Sosnová – IT vybavení“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 6. 3. 2020 na 12. 3. 2020 u výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o. – Lada, Sosnová – IT
vybavení“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2020
hlasování č. 60 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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78. (109) Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků
a IT na SŠHL Frýdlant, p. o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání
nabídek
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 588/20/mRK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a IT
na SŠHL Frýdlant, p. o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 24. 2. 2020 na 30. 3. 2020 u výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a IT
na SŠHL Frýdlant, p. o. – stavební práce“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 61 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (110) Majetkoprávní operace – záměry
1.
budoucí směny pozemků v k. ú. Holany a k. ú. Dubice u České Lípy
2.
prodeje pozemku v k. ú. Frýdlant
Ing. Volfová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 589/20/mRK
Majetkoprávní operace – záměry
1.
budoucí směny pozemků v k. ú. Holany a k. ú. Dubice u České Lípy
2.
prodeje pozemku v k. ú. Frýdlant
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) záměr budoucí směny pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, 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. 812/1 o předpokládané
výměře 180 m2, ostatní plocha, silnice, nacházející se v k. ú. Holany, obec Holany,
evidované listu vlastnictví č. 437 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za kupní
cenu 100 Kč/m2, po dokončení stavební akce „Silnice ev. č. III/2624 Česká Lípa
– Kozly, rekonstrukce silnice“, za pozemky ve vlastnictví
a to části p. p. č. 435 předpokládané výměře 267 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, části p. p. č. 452 předpokládané výměře 85 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, nacházejících se v k. ú. Dubice u České Lípy, obec Česká Lípa,
evidovaných listu vlastnictví č. 5146 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za kupní
cenu 100 Kč/m2, po dokončení stavební akce „Silnice ev. č. III/2624 Česká Lípa
– Kozly, rekonstrukce silnice“, rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude uhrazen
ve prospěch druhé smluvní strany,
72

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
b) svěření takto v budoucnu 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 do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
2.

záměr prodeje nemovité věci ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, a to části p. p. č. 3126/1 o výměře 4337 m2, nově
označené jako p. p. č. 3126/16, zahrada, vymezené geometrickým plánem č. 3173278/2018 ze dne 28. 11. 2019, nacházející se v k. ú. Frýdlant, obci Frýdlant, evidované
na listu vlastnictví č. 927 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, do podílového vlastnictví
Společenství vlastníků Zámecká 4071, Frýdlant, se sídlem Zámecká 4071, 464 01
Frýdlant, IČO 28746228 (podíl o velikosti 1/2) a Společenství vlastníků Zámecká 4072,
Frýdlant, se sídlem Zámecká 4072, 464 01 Frýdlant, IČO 28736427 (podíl o velikosti
1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 441.150 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet
jedna tisíc sto padesát korun českých)
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění
záměru budoucí směny a prodeje na úřední desce Libereckého kraje
Termín: 30. 06. 2020
hlasování č. 62 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (111) Majetkoprávní operace – záměr darování nemovitých věcí v k. ú. Frýdlant
Ing. Volfová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 590/20/mRK
Majetkoprávní operace – záměr darování nemovitých věcí v k. ú. Frýdlant
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr darování nemovité věci ve správě ve správě příspěvkové organizace Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, IČO 00082554, a to: - p. p. č. 9 o výměře
886 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 46 v části obce Frýdlant,
způsob využití občanská vybavenost, způsob ochrany památková zóna – budova, pozemek
v památkové zóně, v katastrálním území Frýdlant, obci Frýdlant, evidovaným na listu
vlastnictví č. 927 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant
(dále jen „Nemovitost“), městu Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČO 00262781, výhradně za účelem a za podmínek
Nemovitost bude uvedena do provozu do 7 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva k Nemovitosti do katastru nemovitostí ve prospěch města Frýdlant s tím, že budou
v minimálním rozsahu zajištěny činnosti v Nemovitosti spočívající:
- v provozu školní jídelny, jejímž prostřednictvím mohou být uspokojovány potřeby široké
skupiny dětí v obci v oblasti stravování;
- v zajištění prostor a sociálního zázemí pro veřejnou službu a veřejně prospěšné práce, čímž
budou zprostředkovaně uspokojovány zájmy všech obyvatel obce týkající se právě veřejných
služeb;
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- v zajištění prostor pro subjekt poskytující veřejně prospěšné služby v oblasti vzdělávání,
sociální, pedagogiky, zaměstnanosti (např. pro působení pracovníků střediska výchovné péče
Dětského diagnostického ústavu Liberec);
- v poskytnutí zázemí pro spolkovou činnost, která může sloužit potřebám členů jednotlivých
spolků, a v důsledku jejich činnosti mohou být sekundárně uspokojovány potřeby rovněž
občanů širokého spektra různých zaměření (dále jen „Činnosti“ nebo „Zařízení“), kdy takto
specifikovaný účel, resp. Činnosti budou provozovány nepřetržitě po dobu 15ti let od uvedení
kompletního Zařízení v Nemovitosti do provozu.
- darovací smlouva bude obsahovat ujednání týkající se předkupního práva Libereckého kraje
na dobu 15 let ode dne vkladu věcného práva odpovídající předkupnímu právu, kdy v případě
zamýšleného prodeje Nemovitosti bude muset město Frýdlant nabídnout areál ke koupi
Libereckému kraji a to za cenu ve výši rozdílu mezi cenou v čase a místě obvyklou, stanovenou
v souladu s právním předpisem upravujícím oceňování nemovitostí platným v době uplatnění
předkupního práva a částkou 6.575.000 Kč, kdy tato částka je cenou Nemovitosti
podle znaleckého posudku č. 3889/2017 ze dne 10. 4. 2017. Toto ujednání by bylo sjednáno
jako věcné právo, které vzniká vkladem do katastru nemovitostí
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit zveřejnění záměru
bezúplatného převodu na úřední desce.
Termín: 30. 06. 2020
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

81. (124) 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. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Kříž upozornil, že je nutné, aby u projektů, které jsou u IPRU, byly lhůty co nejkratší.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 591/20/mRK
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 ze 4. 3. 2020 na 20. 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. 64 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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82. (113) Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - doplnění orgánů společnosti
za Liberecký kraj
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
J. Löffelmann uvedl, že se jedná o záležitost, která není příliš optimistická. Důvodem jeho
jmenování do správní rady společnosti je, že vypršela doba jeho členství. Konstatoval,
že je v této společnosti čím dál větší problém ve vztahu k Libereckému kraji. Současně
navrhl úpravu data v důvodové zprávě po projednání, a to, že jeho jmenování bude s účinností
od 1. 5. 2020.
Ing. Volfová doplnila, že dozorčí rada této společnosti je rovněž zcela nefunkční.
M. Půta konstatoval, že současný stav této o.p.s., je neudržitelný.
J. Löffelmann sdělil, že je velký problém z hlediska financování společnosti. Liberecký kraj
zde figuruje jako zakladatel společnosti de facto z 1/3, ale nefiguruje tam ve smyslu podílu na
majetku. Současný stav je v červených číslech. Uvedl, že tuto problematiku řeší s právním
odborem a očekává nějaký návrh řešení. Dále upozornil, že členství Ing. Volfové v dozorčí radě
rovněž skončilo, ale bylo by dobré, aby někdo byl do dozorčí rady společnosti jmenován za ní,
ačkoliv je zřejmé, že tento orgán je od samého začátku nefunkční.
Ing. Volfová upozornila na nutnou obezřetnost.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 592/20/mRK
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. - doplnění orgánů společnosti za Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
navrhuje
jmenování s účinností od 1. dubna 2020 Jiřího Löffelmanna, narozeného 25. ledna 1960, trvalé
bydliště Skalice u České Lípy 533, 471 17 Skalice u České Lípy do správní rady společnosti
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava,
IČO 25430475
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit návrh doplnění orgánů společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích o.p.s., k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 65 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (114) Dodatek č. 11 k dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 uzavřené
mezi Libereckým krajem a společností ELEKTROWIN a. s. ve věci projektu
„Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
v Libereckém kraji“ v roce 2020
J. Löffelmann podrobně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 593/20/mRK
Dodatek č. 11 k dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností ELEKTROWIN a. s. ve věci projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce 2020
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Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 11 k dohodě č. OLP/2266/2009 o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností
ELEKTROWIN a. s, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 27257843,
spočívající ve vymezení další spolupráce v rámci projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce 2020
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje, dodatek č. 11 k dohodě
č. OLP/2266/2009 k podpisu.
Termín: 31. 05. 2020
hlasování č. 66 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
84. (115) Schválení podlicenčních smluv k bezúplatnému poskytnutí oprávnění
pro vysílání osvětového videa Libereckého kraje na podporu zadržování vody v krajině
J. Löffelmann stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 594/20/mRK
Schválení podlicenčních smluv k bezúplatnému poskytnutí oprávnění pro vysílání
osvětového videa Libereckého kraje na podporu zadržování vody v krajině
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. podlicenční smlouvu č. OLP/600/2020 mezi Libereckým krajem a společností Televize
Natura s.r.o., se sídlem Křenovice 106, 373 84 Dubné, IČO 07013809, na základě
které kraj poskytne společnosti bezúplatně oprávnění pro vysílání osvětového videa
Libereckého kraje na podporu zadržování vody v krajině,
2. podlicenční smlouvu č. OLP/615/2020 mezi Libereckým krajem a společností MILSYM
s.r.o., se sídlem Hermannova 151, 252 30 Řevnice, IČO 24760889, na základě které kraj
poskytne společnosti bezúplatně oprávnění pro vysílání osvětového videa Libereckého
kraje na podporu zadržování vody v krajině
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení podlicenčních smluv Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2020
hlasování č. 67 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
85. (116) Záměr realizace VZMR Monitoring vláhového režimu krajiny a vyhodnocení
efektivity opatření na zvýšení retenční kapacity krajiny na pozemcích ve správě SŠHL
Frýdlant
J. Löffelmann sdělil, že tento bod bude stažen a předložen na radě kraje dne 7. 4. 2020.
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86. (129) Reakce Libereckého kraje na odpověď Dolnoslezského vojvodství ve věci změny
územního plánu Města Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów
J. Löffelmann sdělil aktuální informace, týkající se vývoje situace související s rozšířením
těžby dolu Turów.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 595/20/mRK
Reakce Libereckého kraje na odpověď Dolnoslezského vojvodství ve věci změny
územního plánu Města Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. dopis Dolnoslezského vojvodství ze dne 18. 1. 2020 ve věci změny územního plánu Města
Bogatynia související s rozšířením těžby dolu Turów,
2.

stanovisko k dopisu Dolnoslezského vojvodství ze dne 18. 1. 2020 zpracované společností
Frank Bold advokáti, s.r.o.,
souhlasí
s návrhem písemné reakce Libereckého kraje na dopis Dolnoslezského vojvodství
ze dne 18. 1. 2020
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení návrhu písemné reakce Libereckého kraje na dopis
Dolnoslezského vojvodství zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 04. 2020
hlasování č. 68 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
87. (118) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavby
b)
Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu ze
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020
Ing. Sviták sdělil, že obsahem písemné informace 118. a) je ve své podstatě odpověď panu
Šedlbauerovi, a že veškeré dostupné informace byly obsahem materiálu, který byl předložen
na únorovém zasedání zastupitelstva.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 596/20/mRK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavby
b)
Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu
ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní stavby,
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b) Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě úkolu
ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek na služby TDI a BOZP - pozemní a dopravní
stavby",
Termín: 28. 04. 2020
b) Ing. Michalu Křížovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Regionální surovinová politika Libereckého kraje – informace na základě
úkolu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25. 2. 2020".
hlasování č. 69 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 28. 04. 2020
zdržel se
0

byl přijat

88. (122) Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících – turistický vlak Liberec – Doksy sezóna 2020
Ing. Sviták navrhl stažení bodu z dnešního programu s tím, že bude předložen na radě kraje dne
7. 4. 2020.
M. Půta doplnil, že by bylo vhodné, aby provozovatel dostal informaci od odboru dopravy,
že Liberecký kraj má o jejich služby zájem, ale v současném nouzovém stavu není možné
o tomto rozhodnout.
89. (133) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 Česká LípaDobranov“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 597/20/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 Česká Lípa- Dobranov“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že II. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to účastníka Metrostav a.s., se sídlem Koželužská
2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, za nabídkovou cenu 159.918.961,36 Kč bez DPH,
tj. 193.501.943,25 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3653/2019 mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
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.
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hlasování č. 70 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 30. 06. 2020
zdržel se
0

byl přijat

90. (133) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 Česká LípaDobranov“
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 597/20/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 Česká Lípa- Dobranov“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že II. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 Česká Lípa - Dobranov“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to účastníka Metrostav a.s., se sídlem Koželužská
2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, za nabídkovou cenu 159.918.961,36 Kč bez DPH,
tj. 193.501.943,25 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3653/2019 mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
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. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
91. (139) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova,
Frýdlant“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 598/20/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“
v otevřeném podlimitním řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávaném dle Smlouvy o společném zadání veřejné
zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ ev. č. OLP/3901/2019, mezi Libereckým
79

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 24. 3. 2020
krajem, Městem Frýdlant se sídlem náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant 464, IČO 00262781,
a společností Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant,
IČO 25496565, ze dne 3. 12. 2019,
jmenuje
členy hodnotící komise za Liberecký kraj
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. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
schvaluje
závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/927/2020 – dílčí celek B
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. 04. 2020
hlasování č. 72 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
92. (131) Různé
P. Tulpa vyjmenoval konkrétní školy, které se podílejí na tvorbě roušek. Vyjádřil poděkování,
které jim sdělí osobně.
Proběhla krátká diskuze k výuce dětí doma.
Ing. Volfová navrhla, aby školy dostaly doporučení, že současná výuka doma není o výkonu.
Dále proběhla diskuze týkající se možného provozu mateřských škol.
M. Půta vysvětlil, že nyní jsou otevřené školy a školky pro děti, jejichž rodiče jsou policisté,
záchranáři či zdravotníci. Ale nemohou tam chodit děti, jejichž rodiče pracují např. v plynárně,
elektrárně, vodárně, kteří také musí chodit do práce.
Ing. Vinklátová požádala, zda by úřad zpracoval nějaký metodický pokyn směrem
k příspěvkovým organizacím ohledně zaměstnanců v současné situaci.
M. Půta sdělil, že Mgr. Jarošová vypracuje doporučující informace pro ředitele příspěvkových
organizací ohledně home office či překážky na straně zaměstnavatele. Zdůraznil, že by bylo
vhodné zvážit danou situaci, aby nebyla vytvářena práce uměle, ale ať zváží možnost, aby raději
byli doma s rodinami.
MUDr. Sobotka sdělil, že ochranné pomůcky jsou distribuované. Jsou obrovské problémy
s rozvážením na místa určení. Ve středu ve čtyřech okresních městech budou zřízena místa
výdejů pro specialisty a praktiky. Vzhledem k tomu, že se množí agresivní až urážlivé maily
a telefonáty od některých specialistů i praktiků. Cca před hodinou byl vydán pokyn,
aby se lékaři telefonicky zkontrolovali na svých pracovištích, prozatím bylo voláno 15 lékařům,
z nichž to zvedli pouze 3, což znamená, že zbylí jsou mimo provoz. Na krizovém štábu bude
předložen návrh na opravdu vážné varování, o tom že jejich povinnost je pracovat online.
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MUDr. Sobotka dále doplnil, že odběrová místa z hlediska Covidu budou zřízena fyzicky
v České Lípě, Jilemnici, Jablonci nad Nisou a existuje v Liberci. Indikovat může KHS LK
a praktici. Podotkl, že chybí testovací sady.
M. Půta poděkoval MUDr. Sobotkovi za jeho práci a sdělil, že nemocnice jsou zasaturované
v rámci možností, vším co je potřeba. Není možné celé síti praktiků, dětských lékařů
a ambulantních specialistů vozit ochranné pomůcky až k nim, způsob flexibilní distribuce
se aktuálně řeší. Dále pan hejtman poděkoval lidem, kteří se podílejí na činnosti krizového
štábu. Co se týká dezinfekce a její vlastní výroby, sdělil, že se jí vyrábí hodně a během týdne
by se měla dostat na jednotlivé obce s prosbou na starosty, aby je dodali do veřejných prostor,
obchodů apod. Seznámil členy rady kraje s vývojem a situací ohledně výroby nanoroušek
a filtrů.
Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, ukončil
6. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2020 v 11.30 hodin.
Ověřovatelé

Mgr. Pavel Svoboda

………………………………….

Ing. Michal Kříž

……………………………….

……………………………..……
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana Libereckého kraje

Liberec 27. 3. 2020
zapsala Jitka Machálková
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