Z á p i s č. 1
z 1./VI zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 10. 11. 2020
Přítomno

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

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
ze 14. RK dne 20. 10. 2020, z 33. mRK dne 27. 10. 2020, z 34. mRK dne 29. 10. 2020
a z 1./VI mRK dne 4. 11. 2020
1./VI zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Ing. Dan Ramzer, zapisovatelkou dnešního jednání
určil Jitku Machálkovou.
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 14. RK dne 20. 10. 2020, z 33. mRK dne
27. 10. 2020, z 34. mRK dne 29. 10. 2020 a z 1./VI mRK dne 4. 11. 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 14. RK dne 20. 10. 2020,
z 33. mRK dne 27. 10. 2020 a z 34. mRK
dne 29. 10. 2020

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 30. září do 2. listopadu 2020

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Harmonogram jednání rady kraje
na období listopad a prosinec 2020

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Harmonogram jednání zastupitelstva
kraje na období listopad a prosinec 2020

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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8.

Vyhodnocení ustavujícího zasedání
zastupitelstva kraje konaného dne
3. 11. 2020

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana – Kraji Vysočina

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Oprava přílohy č. 1. usnesení č. 1638/20
mRK_Poskytnutí OOP (Ochranné
nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe
Web R) zaměstnancům příspěvkových
organizací Libereckého kraje
pro zabezpečení zdraví a schválení
předávacího protokolu

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 373/20 – navýšení nedaňových příjmů
kraje z titulu prodeje OOP (ochranné
osobní pomůcky) a navýšení výdajů
v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

12.

Revokace části usnesení č. 1637/20/mRK Z
- Schválení poskytnutí daru nanofiltrů
obcím v Libereckém kraji – Janův Důl

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

13.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Sběr, svoz,
přeprava, třídění, využívání a likvidace
komunálních odpadů z budov
Libereckého kraje“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

14.

Revokace části usnesení č. 1216/20/RK
a změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 359/20 - poskytnutí dotací z kapitoly
917 05 Transfery, odbor sociálních věcí
- financování sociálních služeb
z prostředků Libereckého kraje na rok
2021 dle zvláštního zákona
(předfinancování na rok 2021)

Z

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 360/20 - navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů kapitoly 917 05
Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje

Z

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí
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16.

Rozpočtové opatření č. 361/20
Z pís. Mgr. Petr Tulpa
– Navýšení příjmů rozpočtu Libereckého
kraje z titulu přijaté dotace MPSV
a navýšení výdajů v kapitole 917 05
– Transfery odboru sociálních věcí
– na náhradu výplaty odměn
za nařízenou pracovní povinnost

odb. sociálních
věcí

17.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

18.

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

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Návrh partnerství na realizaci projektů
předkládaných v rámci programu Lidská
práva, 1A - Podpora romských platforem
v krajích a na místní úrovni,
financovaného z Norských fondů
2014–2021

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

20.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 366/20 – úpravy v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí,
rozhodnutí o poskytnutí individuálních
dotací v oblasti sociálních věcí
z rozpočtu Libereckého kraje
– „Komunitní plánování obcí“

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

21.

Dodatek č. 1 k uzavřené darovací
smlouvě č. OLP/906/2020 Komunitní
středisko KONTAKT, p. o.

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

22.

Rozpočtové opatření č. 367/20 – úpravy Z pís. Mgr. Petr Tulpa
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti sociálních
věcí z rozpočtu Libereckého kraje

odb. sociálních
věcí

23.

Změna přílohy zřizovací listiny
příspěvkové organizace Domov
důchodců Jablonecké Paseky

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

24.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1222/2020
- změna termínu ukončení projektu
Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Mgr. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

25.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až říjen 2020

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

26.

Přehled rozpočtových opatření kraje
přijatých radou kraje v období
od 9. 9. 2020 – 2. 11. 2020

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

-3-

Z

Z
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27.

Služební platební karty pro uvolněné
členy zastupitelstva - členy Rady
Libereckého kraje

Ing. Zbyněk
Miklík

28.

Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna
Libereckého kraje“ a poskytnutí
finančních darů vítězným knihovnám

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

29.

Rozpočtové opatření č. 362/20
– navýšení příjmů a úprava kapitoly
917 07 Transfery odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
účelové dotace Ministerstva kultury ČR
určené pro Muzeum Českého ráje
v Turnově, příspěvkovou organizaci,
se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov,
IČ 00085804

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

30.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku z kapitoly 923 07
Spolufinancování EU odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizaci, se sídlem
Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ
00085804, na spolufinancování projektu
„Restaurování historických artefaktů
kulturního dědictví Muzea Českého ráje
v Turnově, digitalizace a posílení
ochrany“ ve výši 200.000 Kč

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

31.

Dodatky k veřejnosprávním smlouvám
Z
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019
uzavřené mezi Libereckým krajem
a Severočeským muzeem v Liberci,
příspěvkovou organizací, se sídlem
Masarykova 473/11, Liberec I – Staré
Město, IČ 00083232

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

32.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 365/20 – úprava kapitoly 917 04
– transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – poskytnutí
individuální dotace MAJÁK o.p.s.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z

odb. ekonomiky

Nepředloženo

-4-

Zápis z 1./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 10. 11. 2020
33.

Rozpočtové opatření č. 358/20 – úprava
kapitoly 917 04 – transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– poskytnutí dotace České geografické
společnosti, z. s. na projekt Zeměpisná
olympiáda v Libereckém kraji

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Rozpočtové opatření č. 368/20 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu – poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků vybraným
příspěvkovým organizacím včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Rozpočtové opatření č. 369/20 – účelová Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
dotace MŠMT na financování
mládeže,
soukromých škol na rok 2020
tělovýchovy
a sportu

36.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektu „Naplňování krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání
Libereckého kraje II“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, záštita s finanční
podporou, číslo OLP/526/2020

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Žádost Grafia, spol. s r. o., o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Základní škole a mateřské
škole logopedické, Liberec, příspěvková
organizace na akci „Změna zdroje
vytápění“ v rámci kapitoly 912 04
– Účelové příspěvky PO, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Nákup notebooků pro zabezpečení
distanční výuky“ Obchodní akademií,
Hotelovou školou a Střední odbornou
školou, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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41.

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

Ing. Dan Ramzer

42.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Aktualizace mapových podkladů
StreetNet CZE, StreetNet
CROSSBORDER, POI CZE, mapové
dlaždice“

Mgr. René Havlík odb. informatiky

43.

Vyřízení petice P/5/2020

Mgr. René Havlík odb. právní

44.

Rozpočtové opatření č. 374/20 – úprava Z
v kapitole 917 09 – transfery odbor
zdravotnictví, poskytnutí finančního daru
MMN a.s. a Nemocnici Jablonec
nad Nisou, p.o. – vybavení k testování či
péči o covid-pozitivní pacienty

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

45.

Dodatky ke smlouvám na podporu
dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji
v roce 2020

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

46.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 375/20 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 06
- Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí investičního a neinvestičního
příspěvku KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK II. a III.
třídy“ a poskytnutí investičního
příspěvku KSS LK na akci „Opatření
na havarijních mostech Bulovka (2914-5)
a Brniště (26834-6)“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

47.

Rozpočtové opatření č. 376/20 – úprava
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“; přesun mezi
jednotlivými akcemi

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

48.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev. č. 290-023 Poniklá,
přes Jizeru“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

49.

Veřejná zakázka „Silnice III/27014
Jablonné v Podještědí“ – dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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50.

Veřejná zakázka „Silnice III/2882
a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“
– dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

51.

Veřejná zakázka „Silnice III/2828
Karlovice“ – dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

52.

Veřejná zakázka „Silnice III/2629
Častolovice“ – dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

53.

Veřejná zakázka „Silnice III/28712
Rychnov u Jablonce nad Nisou“
– dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

54.

Veřejná zakázka „Severozápadní obchvat
města Zákupy“ - dodatek č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

55.

Silnice LK a.s. – jmenování člena
představenstva společnosti

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

56.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „Snížení energetické
náročnosti pavilonu C – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

Plné moci pro Mgr. Jiřího Ulvra
k zastupování Libereckého kraje
za rezort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoj venkova
v programech Dotačního fondu,
individuálních a Kotlíkových dotací.

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

58.

Žádost o změnu parametru v projektu
příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obec Hamr na Jezeře

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

59.

Prodloužení lhůty pro podání žádosti
vyhlášeného programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

60.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektů „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“ a „Silnice III/2784
Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov,
2. etapa“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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61.

Rozpočtové opatření č. 371/20 - úpravy Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

62.

Rozpočtové opatření č. 372/20 - úpravy Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.
- NZÚ“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

63.

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.

a) pozemku v k. ú. Sloup v Čechách

2.

b) darovací smlouva
a) pozemků v k. ú. Radvanec
b) darovací smlouva

3.

Z

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

64.

Budoucí přijetí daru tělesa bývalé silnice
I/14 v délce cca 3,948 km (v úseku
od křižovatky se silnicí č. I/13
- Zhořeleckou ul. k první větvi
mimoúrovňové křižovatky s přeložkou
silnice č. I/14 Tanvaldské ul. v Liberci)
od Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Zbyněk
Miklík

65.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDI - APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „BOZP - APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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68.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy
„D“ - dodatek č. 10

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Ochrana stromu jírovce maďalu
- realizace kořenové clony a navržených
arboristických prací“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Schválení záměru prodeje movitého
majetku - ocelové konstrukce včetně její
demontáže na budově Střední školy
řemesel a služeb v ulici Podhorská
v Jablonci nad Nisou – formou veřejné
elektronické aukce

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
– Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, p. o. – stavební práce“ – dodatek
č. 1

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.
– stavební práce“ – dodatek č. 2

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 370/20 – úprava kapitol 914 08
– působnosti a 917 08 - transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství, a 914
10 – působnosti, právní odbor – převod
finančních prostředků na právní služby
ve věci rozšíření těžby dolu Turów

74.

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 24. 11. 2020

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

75.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění večerní pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství na území
Libereckého kraje 2021, 2022 - II“

Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

76.

Žádost o změnu termínu realizace
Z
projektu příjemce účelové dotace
z Regionálního inovačního programu
– Technická univerzita v Liberci - Ústav
pro nanomateriály, pokročilé technologie
a inovace

Mgr Jiří Ulvr
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77.

Žádost o změnu projektu podpořeného
Z
z rozpočtu Libereckého kraje programu
Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2019 příjemce Město
Lomnice nad Popelkou, projekt s názvem
„Rekonstrukce multifunkčního hřiště
při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici
nad Popelkou“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

78.

Změna zápisu Dětského domova,
Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, v rejstříku škol a školských
zařízení

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

79.

Odvolání ředitele Střední školy řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace a vyhlášení
konkurzního řízení

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

80.

Veřejná zakázka „Silnice III/2904
Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu
vč. chodníků“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

81.

Nominace zástupců Libereckého kraje
v Monitorovacích výborech Programu
přeshraniční spolupráce Interreg V - A
Česká republika – Polsko 2014 – 2020
a Programu spolupráce Česká republika
- Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

Mgr Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

82.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění večerní pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství na území
Libereckého kraje 2021, 2022 - III“

Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

83.

Plná moc pro Ing. Květu Vinklátovou
k zastupování Libereckého kraje
za rezort kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v programech
Dotačního fondu, individuálních dotací
a záštit s finanční podporou

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

84.

Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce
člena dozorčí rady společnosti SILNICE
LK a.s.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

85.

Silnice LK a.s. – druhá dílčí zpráva
analýzy efektivity hospodaření
a potenciálů optimalizace a zefektivnění
hospodaření a procesů společnosti
a auditu vybraných transakcí a smluvních
vztahů

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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86.

Návrh na zástupce Libereckého kraje
v dozorčí radě Krajské nemocnice
Liberec, a.s.

87.

Různé

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

K návrhu programu bylo sděleno, že bod č. 32 není předložen.
M. Půta stáhl z programu jednání bod č. 11.
Mgr. Tulpa stáhl z programu jednání bod č. 18.
Mgr. Richter stáhl z programu jednání bod č. 86.
Ing. Vinklátová navrhla zařazení bodů
-

č. 88 - Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti
kultury – Statutárnímu městu Liberec,
č. 92 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly
917 07 – Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, navýšení provozního příspěvku Muzeu Českého
ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov,
IČ 00085804.

M. Půta navrhl zařazení bodu č. 89 - Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely
stavebního zákona, projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Mgr. Havlík navrhl zařazení bodu č. 90 - Nové znění Dohod o užívání služebního automobilu
členy Rady Libereckého kraje.
Ing. Sviták požádal o zařazení bodu č. 91 - Dodatek č. 22 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
– změna jednotkových cen údržbových prací zimní údržby silnic.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
9
proti
0
zdržel se

0

byl přijat

M. Půta dále uvedl, že členové rady kraje obdrželi, v pátek dne 16. 10. 2020, body č. 36 a 88,
dále v pondělí dne 19. 10. 2020 obdrželi body č. 89, 90, 91 a 92.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál a požádal členy rady kraje o provedení kontroly
u úkolů, u nichž se posouvá termín plnění. Bylo by vhodné zhodnotit, zda posuny termínů jsou
adekvátní.
Ing. Ramzer požádal o aktualizaci náměstků hejtmana, kterým jsou úkoly uloženy,
a to v usnesení č. 1254/20/RK a 1383/20/RK.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2/VI/20/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1849/17/RK, 468/19/RK, 2036/19/mRK, 2038/19/RK,
259/20/RK, 391/20/RK, 398/20/RK, 409/20/RK, 1091/20/mRK, 1202/20/RK, 1206/20/RK,
1313/20/RK, 1334/20/RK, 1335/20/RK, 1396/20/RK, 1397/20/RK, 1404/20/RK, 1423/20/RK,
1431/20/mRK, 1438/20/mRK, 1453/20/RK, 1469/20/RK, 1473/20/RK, 1477/20/RK,
1488/20/RK, 1490/20/RK, 1503/20/RK, 1517/20/RK, 1522/20/RK, 1541/20/RK, 1542/20/RK,
1552/20/RK, 1640/20/mRK, 1645/20/mRK, 1652/20/mRK, 1654/20/mRK, 1661/20/mRK,
1663/20/mRK, 1667/20/mRK, 1675/20/RK? 1677/20/RK, 1685/20/RK, 1686/20/RK,
1688/20/RK, 1689/20/RK, 1690/20/RK, 1691/20/RK, 1692/20/RK, 1693/20/RK, 1694/20/RK,
1695/20/RK, 1697/20/RK, 1700/20/RK, 1702/20/RK, 1703/20/RK, 1706/20/RK, 1707/20/RK,
1710/20/RK, 1717/20/RK, 1723/20/RK, 1728/20/RK, 1731/20/RK, 1735/20/RK,
1738/20/mRK, 1748/20/RK, 1749/20/RK, 1750/20/RK, 1751/20/RK, 1756/20/RK,
1757/20/RK, 1758/20/RK, 1759/20/RK, 1781/20/RK, 1787/20/RK, 1788/20/RK, 1799/20/RK,
1800/20/RK, 1801/20/mRK, 1802/20/mRK, 1811/20/mRK, 1821/20/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 265/20/RK z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020,
- 1254/20/RK z 31. 10. 2020 na 31. 12. 2020,
- 1361/20/RK ad b) z 30. 9. 2020 na 30. 4. 2021,
- 1383/20/RK ad 2) z 31. 10. 2020 na 31. 12. 2020,
- 1611/20/RK ad b) z 15. 10. 2020 na 18. 11. 2020,
- 1611/20/RK ad g) z 30. 9. 2020 na 15. 12. 2020,
- 1705/20/RK z 20. 10. 2020 na 30. 11. 2020,
- 1765/20/RK z 31. 10. 2020 na 30. 11. 2020,
- 1774/20/RK z 30. 10. 2020 na 31. 12. 2020.
hlasování č. 4

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál a požádal Ing. Svitáka o zpřesnění argumentace
u posunu termínu v usnesení č. 242/19/ZK.
Ing. Sviták sdělil, že aktualizace Analýzy stavu dopravy na území Libereckého kraje je
připravena a bude předložena na příštím jednání rady kraje.
Dále M. Půta okomentoval posun termínu plnění usnesení č. 380/19/ZK.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 3/VI/20/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí

- 12 -

Zápis z 1./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 10. 11. 2020
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č.
- 242/19/ZK z 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020,
- 380/19/ZK z 30. 8. 2020 do 31. 12. 2020,
vypouští
ze sledování usnesení č. 199/20/ZK, 200/20/ZK, 205/20/ZK, 229/20/ZK, 251/20/ZK,
275/20/ZK, 284/20/ZK, 285/20/ZK, 291/20/ZK, 292/20/ZK, 295/20/ZK, 296/20/ZK,
320/20/ZK, 332/20/ZK, 333/20/ZK, 341/20/ZK, 353/20/ZK, 369/20/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 30. září do 2. listopadu 2020
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 4/VI/20/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 30. září do 2. listopadu 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady kraje za období od 30. září do 2. listopadu 2020
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje Zprávu o činnosti rady kraje
za období od 30. 9. do 2. 11. 2020.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 5/VI/20/RK
Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání rady kraje na listopad a prosinec 2020
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi, seznámit členy zastupitelstva kraje se schváleným
harmonogramem rady kraje na listopad a prosinec 2020 formou písemné informace,
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2.

Termín: 24. 11. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schváleným harmonogramem
rady kraje na listopad a prosinec 2020 zaměstnance Libereckého kraje.
hlasování č. 7

pro

9

proti

Termín: 13. 11. 2020
0
zdržel se
0
byl přijat

7. Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období listopad a prosinec 2020
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 6/VI/20/RK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období listopad a prosinec 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s harmonogramem jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na listopad a prosinec 2020
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit harmonogram Zastupitelstva Libereckého kraje
na listopad a prosinec 2020 zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

8. Vyhodnocení ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 3. 11. 2020
M. Půta sdělil, že z ustavujícího zasedání zastupitelstva nevzešly žádné úkoly.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 7/VI/20/RK
Vyhodnocení ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 3. 11. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
3. 11. 2020 s tím, že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu
nevyplynuly pro členy rady kraje žádné konkrétní úkoly.
hlasování č. 9 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Kraji Vysočina
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Chýle doplnil, že se nezapojují kraje Jihočeský a Olomoucký.
Ing. Ramzer sdělil, že kvůli zpětné vazbě, nechal prověřit odborem školství, zda školy toto
využívají.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 8/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana – Kraji Vysočina
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji Vysočina,
IČ 70890749, sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na realizaci projektu KPBI - Kraje
pro bezpečný internet, ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/3742/2020 mezi Libereckým krajem
a Krajem Vysočina, IČ 70890749, sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje s výše uvedeným
příjemcem hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 15. 12. 2020
hlasování č. 10 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Oprava přílohy č. 1. usnesení č. 1638/20 mRK_Poskytnutí OOP (Ochranné
nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům příspěvkových organizací
Libereckého kraje pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokolu
M. Půta stručně zrekapituloval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 9/VI/20/RK
Oprava přílohy č. 1. usnesení č. 1638/20 mRK_Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky
z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům příspěvkových organizací
Libereckého kraje pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokolu
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění přílohy P_001 usnesení č. 1638/20 mRK ze dne 14. 9. 2020_opravené v části rezortu
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu u počtu zaměstnanců v řádku č. 57 Pedagogickopsychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, p. o., na počet zaměstnanců
16 a v řádku č. 58 Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, p. o., na počet
zaměstnanců 11
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit postup podle přijatého usnesení a zajistit předložení
písemné informace zastupitelstvu kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 11 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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11. (12) Revokace části usnesení č. 1637/20/mRK - Schválení poskytnutí daru nanofiltrů
obcím v Libereckém kraji – Janův Důl
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Chýle doplnil, že došlo k záměně počtu kusů a balení, tímto bude napraveno.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 10/VI/20/RK
Revokace části usnesení č. 1637/20/mRK - Schválení poskytnutí daru nanofiltrů obcím
v Libereckém kraji – Janův Důl
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1637/20/mRK ze dne 14. 9. 2020, kterým bylo odsouhlaseno poskytnutí daru
50.000 ks nanofiltrů v hodnotě 445.500 Kč obci Janův Důl, IČO: 00831395, se sídlem Janův
Důl čp. 75, 463 52,
schvaluje
poskytnutí daru 1 000 ks nanofiltrů v celkové hodnotě 8.910 Kč (8,91 Kč/ks) obci Janův Důl,
IČO: 00831395, se sídlem Janův Důl čp. 75, 463 52, pro zabezpečení ochrany zdraví obyvatel
s tím, že celkové množství nanofiltrů pro obce, o jejichž darování je oprávněna rozhodnout rada
kraje, se mění z 115.000 ks na 116.000 ks v celkové hodnotě 1.033.560 Kč,
souhlasí
se zrušením části usnesení č. 369/20/ZK, kterým bylo odsouhlaseno poskytnutí daru 50.000 ks
nanofiltrů obci Janův Důl, IČO: 00831395, se sídlem Janův Důl čp. 75, 463 52, s tím, že celkové
množství nanofiltrů pro obce, o jejichž darování je oprávněno rozhodnout zastupitelstvo kraje,
se mění z 317.000 ks na 267.000 ks v celkové hodnotě 2.378.970 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit postup podle přijatého usnesení
a předložit revokaci části usnesení č. 369/20/ZK zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
12. (13) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sběr, svoz,
přeprava, třídění, využívání a likvidace komunálních odpadů z budov Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál. Předpokládaná hodnota byla
stanovena 1.160.000 Kč, výsledná zakázka je na 1.200.000 Kč bez DPH na 4 roky. Vyhrála
firma FCC, která je stávajícím odvozcem odpadu.
M. Půta se dotázal na stávající cenu odvozu odpadu.
Mgr. Jarošová odpověděla, že se vycházelo z předpokládané ceny, náklady doposud činily
1.038.000 Kč.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 11/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sběr, svoz, přeprava,
třídění, využívání a likvidace komunálních odpadů z budov Libereckého kraje“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání
a likvidace komunálních odpadů z budov Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016, a to účastníka FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec XFrantiškov, 460 10 Liberec, IČO: 63146746, za nabídkovou cenu 1.208.688 Kč bez DPH,
1.462.512,48 Kč vč. DPH, který se umístil jako první v pořadí podle jediného hodnotícího
kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny bez DPH za 4 roky,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/3383/2020 mezi Libereckým krajem a FCC Liberec, s.r.o., se sídlem
Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČO: 63146746
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (90) Nové znění Dohod o užívání služebního automobilu členy Rady Libereckého kraje
Mgr. Ulmann sdělil, že v jedné dohodě je vše zakomponováno tj. cesty do 100 kilometrů
do Polska a do Německa jsou automaticky schváleny radou tak, jak to předpokládá směrnice
určující pravidla pro služební cesty, schválená zastupitelstvem kraje.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 12/VI/20/RK
Nové znění Dohod o užívání služebního automobilu členy Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) zahraniční služební cesty členů Rady Libereckého kraje na území Polska a Německa
do 100 km od hranic České republiky po dobu výkonu jejich funkce,
b) znění Dohody o užívání služebního automobilu:
1) OLP/3956/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Ing. Danem Ramzerem,
náměstkem hejtmana,
2) OLP/3962/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Ing. Zbyňkem Miklíkem,
náměstkem hejtmana,
3) OLP/3963/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Mgr. Vladimírem Richterem,
členem rady kraje,
4) OLP/3957/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Václavem Židkem, členem
rady kraje,
5) OLP/3955/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Mgr. Jiřím Ulvrem, členem
rady kraje,
6) OLP/3958/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Mgr. Petrem Tulpou,
náměstkem hejtmana,
7) OLP/3960/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Martinem Půtou, hejtmanem,
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8) OLP/3959/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Ing. Janem Svitákem,
statutárním náměstkem hejtmana,
9) OLP/3961/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Ing. Květou Vinklátovou,
náměstkyní hejtmana
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit uzavření Dohod o užívání služebních automobilů
s výše jmenovanými členy Rady Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. Revokace části usnesení č. 1216/20/RK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 359/20 - poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2021 dle zvláštního
zákona (předfinancování na rok 2021)
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta se dotázal, zda v těchto městech nebudou nízkoprahová zařízení.
Mgr. Šebková potvrdila, že nebudou, neboť dosavadní provozovatelé zrušili své registrace.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 13/VI/20/RK
Revokace části usnesení č. 1216/20/RK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/20
- poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování
sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje na rok 2021 dle zvláštního zákona
(předfinancování na rok 2021)
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1216/20/RK ze dne 28. 7. 2020 v části „souhlasí“ v bodě 2, kterým Rada
Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021, jejichž služby jsou
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021+ v objemu
94.000 Kč níže uvedeným příjemcům ve výši:
Poř.
číslo

Název
poskytovatel
e

IČO

Sídlo

Registračn
í číslo

Druh
sociální
služby

Výše dotace
2021
(v Kč)

38.

66.

SANREPO,
o.p.s.

LAMPA, z. s.

22796932

22889159

Klášterní 39, 471 25 Jablonné v
Podještědí

Husova 89, 471 24 Mimoň
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6877163

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

51.000

1457407

§ 62
nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

43.000
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, a to na základě vzdání se dotace poskytovatelem sociálních služeb SANREPO, o.p.s.,
před podpisem smlouvy z důvodu ukončení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
registrační číslo 6877163 k 31. 12. 2020, a poskytovatelem sociálních služeb LAMPA, z. s.,
z důvodu ukončení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, registrační číslo
1457407 k 31. 12. 2020,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 359/20, kterým se upravují ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele č. a. 0570058 0000 – SANREPO, o.p.s. (§ 4375, položka
5221, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, reg. č. 6877163) - ve výši 51.000 Kč,
b) snížením specifického ukazatele č. a. 0570048 0000 – LAMPA, z.s. (§ 4375, položka
5222, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, reg. č. 1457407) – ve výši 43.000 Kč,
c) a navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0570091 0000 – Financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje
ve výši 94.000 Kč
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 24. 11. 2020 návrh revokace části usnesení
č. 267/20/ZK, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 8. 2020 rozhodlo
o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb SANREPO, o.p.s., IČO 22796932,
se sídlem Klášterní 39, 471 25 Jablonné v Podještědí a poskytovateli sociálních služeb
LAMPA, z.s., IČO: 22889159, se sídlem Husova 89, 471 24 Mimoň z důvodu
navrhovaného zrušení části rozhodnutí o poskytnutí dotace těmto subjektům na služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, číslo registrace 6877163 a číslo registrace
1457407, k projednání a rozhodnutí,
Termín: 24. 11. 2020
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/20
k projednání a schválení.
hlasování č. 15

pro

9

proti

0

Termín: 24. 11. 2020
zdržel se
0
byl přijat

15. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa sdělil, že obsahem materiálu je vrácení finančních prostředků z MPSV z roku 2019.
Tyto finance se nyní zapojují do rozpočtu LK. Přebytky, což jsou vratky, které zůstaly
z programu, jsou tímto přerozděleny.
Mgr. Šebková doplnila, že nyní je toto přerozdělení naposledy, neboť od příštího roku se budou
tyto vratky, z této dotace, vracet zpět na MPSV. Uvedení poskytovatelé sociálních služeb jsou
ti, kterým po celý rok nedostačují finanční prostředky, tudíž žádali o další finanční pomoc.
M. Půta shrnul, že tedy novým rozhodnutím MPSV nebude mít Liberecký kraj možnost
finančně pomoci těmto poskytovatelům.
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Načež proběhla krátká diskuze o možných dalších krocích a vypořádání se s novým
rozhodnutím MPSV.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 14/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 360/20, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 zapojením vratek
z nevyčerpaných dotací o částku 2.088.815 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, o částku
2.088.815 Kč pro níže uvedené poskytovatele sociálních služeb v souvislosti
s řešením naléhavých potřeb v této oblasti,
2) s poskytnutím neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020, v úhrnném objemu 2.088.815 Kč, níže
uvedeným příjemcům ve výši:
Název

IČO

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh sociální
služby

Výše dotace
v Kč

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.

Zahradní 415/10; Liberec XI26593980 Růžodol I; 460 01 Liberec 1

9349276 osobní asistence

213.541

Diakonie Beránek z.s.

1. máje 868/11; Liberec III40233189 Jeřáb; 460 07 Liberec 7

5231429 pečovatelská služba

219.761

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Pod Perštýnem 321/1; Liberec
28700210 IV-Perštýn; 460 01 Liberec 1

4343228 odlehčovací služby

255.005

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

Pod Perštýnem 321/1, Liberec
28700210 IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

3069495 Odlehčovací služby

175.000

Na Pískovně 657/24; Liberec
XIV-Ruprechtice; 460 14
1679198 Liberec 14

7734736 pečovatelská služba

129.576

MAREVA z.s.

MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

Generála Svobody 83/47;
Liberec XIII-Nové Pavlovice;
25405080 460 01 Liberec 1

4873800 osobní asistence

174.150

Návrat, o.p.s.

Široká 304/68; Liberec III27323773 Jeřáb; 460 07 Liberec 7

6224406 azylové domy

305.000
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Reva o. p. s.

Na Perštýně 352/33; Liberec
25447726 IV-Perštýn; 460 01 Liberec 1

2049573 osobní asistence

Celkem

616.782
2.088.815

3) se vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje pro výše uvedené příjemce,
4) se zmocněním Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
č. PM/157/2020, k zastupování Libereckého kraje při uzavírání Smluv o poskytnutí
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého
kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20
ke schválení a rozhodnutí o poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 24. 11. 2020
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci
č. PM/157/2020 hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 23. 11. 2020
3) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy s poskytovateli
sociálních služeb Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, k podpisu za podmínky
schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 360/2020 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
hlasování č. 16

pro

9

proti

0

Termín: 21. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

16. Rozpočtové opatření č. 361/20 – Navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje z titulu
přijaté dotace MPSV a navýšení výdajů v kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních
věcí – na náhradu výplaty odměn za nařízenou pracovní povinnost
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál a požádal o úpravu, po projednání, a to
v důvodové zprávě, kde je chybně uvedeno 16 studentek, správně má být 22.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 15/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 361/20 – Navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje z titulu
přijaté dotace MPSV a navýšení výdajů v kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních
věcí – na náhradu výplaty odměn za nařízenou pracovní povinnost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 361/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu
přijaté dotace MPSV o celkovou částku 443.634 Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 05
– Transfery odboru sociálních věcí – na náhradu výplaty odměn za nařízenou pracovní
povinnost v celkové výši 443.634 Kč
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 361/20 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 17
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

17. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
M. Půta poděkoval za přijaté dary.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 16/VI/20/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru - vánoční balíčky pro 96 uživatelů, kus á 70 Kč, v celkové hodnotě
ve výši 6.720 Kč od dárce NADACE ŠKOLA HROU, se sídlem Jeronýmova 24/62, 460 07
Liberec 7, IČO: 25049852, do vlastnictví zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 18
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (19) Návrh partnerství na realizaci projektů předkládaných v rámci programu Lidská
práva, 1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni, financovaného
z Norských fondů 2014–2021
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 17/VI/20/RK
Návrh partnerství na realizaci projektů předkládaných v rámci programu Lidská práva,
1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni, financovaného
z Norských fondů 2014–2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o předložených žádostech o partnerství na realizaci projektů předkládaných v rámci
programu Lidská práva, 1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni,
financovaného z Norských fondů 2014 – 2021,
souhlasí
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1.

2.

s uzavřením partnerství Libereckého kraje pro účely realizace projektu s organizací:
Comunités, z.s., IČO: 07781652, se sídlem Rychtářská 612/19, Liberec, 460 14, Název
projektu: Roma Development,
s uzavřením partnerství Libereckého kraje pro účely realizace projektu s organizací:
Romany art workshop, z.s., IČO: 05219744, se sídlem Sportovní 553, Tanvald, 468 41,
Název projektu: Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! / Jedeme
dál!

a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
hejtmanovi k podpisu prohlášení o partnerství Libereckého kraje s nadepsanými
organizacemi,
2.

Termín: 25. 11. 2020
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, na základě
výsledku o schválení grantu předložit Radě Libereckého kraje k projednání „Smlouvu
o partnerství“.
hlasování č. 19

pro

9

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0
byl přijat

19. (20) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – úpravy v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti
sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál a doplnil, že po projednání budou opravena
identifikační čísla u uvedených organizací.
Následovala diskuze k danému tématu.
Mgr. Richter nahlásil možný střet zájmu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 18/VI/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních
věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 366/20, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 715.000 Kč,
a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570011 0000 „Zajištění spolufinancování projektu – Společné komunitní
plánování obcí“ o částku 715.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580123 5004 „Město Jilemnice“, IČO 00275808 a navýšení o částku
210.000 Kč,
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c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580124 4001 „Město Česká Lípa“, IČO 00260428 a navýšení o částku
505.000 Kč,
2) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na tuto akci a v této výši:
IČO/
sídlem/
žadatel datum
trvale bytem
nar.

akce

název parametru

měrná
hodnota Max. výše fin.
jednotka para-metru
Podpory

Komunitní
Výše úvazku
Masarykovo
úvazek
Město
plánování
pracovníka
00275 náměstí 82,
Jilemnic
sociálních
808
Jilemnice
Grantový program
e
služeb na
kus
51401
Sociální služby
Jilemnicku
Zajištění
Komunitní plán
ks
plánování sociálních služeb
sociálních
náměstí. T.G. služeb na
Město
00260 Masaryka 1/1, území ORP
Česká
Výše úvazku
428 Česká Lípa Česká Lípa
výše
Lípa
koordinátora
470 36
–
úvazku
(pracovníka)
komunitní
plánování
obcí

0,5
210.000 Kč
1
1
505.000 Kč
1

3) se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3864/2020
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,
Jilemnice 514 01, IČ 00275808, na projekt pod názvem „Komunitní plánování sociálních
služeb na Jilemnicku“,
4) se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3866/2020
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1,
470 36 Česká Lípa, IČ 00260428, na projekt pod názvem „Zajištění plánování sociálních
služeb na území ORP Česká Lípa – komunitní plánování obcí“
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 366/20,
Termín: 24. 11. 2020
b) ke schválení smlouvy o poskytnutí dotace,
c)

Termín: 24. 11. 2020
rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,

Termín: 24. 11. 2020
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí zajistit
předložení smluv o poskytnutí dotace z kapitoly 917 05 – Transfery, po projednání
v zastupitelstvu kraje k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
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hlasování č. 20

pro

9

proti

0

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

20. (21) Dodatek č. 1 k uzavřené darovací smlouvě č. OLP/906/2020 Komunitní středisko
KONTAKT, p. o.
Mgr. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 19/VI/20/RK
Dodatek č. 1 k uzavřené darovací smlouvě č. OLP/906/2020 Komunitní středisko
KONTAKT, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/906/2020 o poskytnutí finančního daru, který bude
uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací Komunitní středisko KONTAKT, p. o.,
IČO: 27336751, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, jehož předmětem je rozšíření
využití finančního daru i na úhradu ostatních nákladů obdarované organizace, zejména o nákup
matriálu a služeb, vzniklých v souvislosti se zajišťováním zásobování seniorů v období
nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit dodatek
k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 21
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (22) Rozpočtové opatření č. 367/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí
z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Navrhl úpravu po projednání,
a to vzhledem k žádosti zaslané panem Hradcem z ČČK, o finanční podporu, která byla
doručena předešlého dne. Tudíž ČČK Jablonec nad Nisou neobdrží 40 tis. Kč, ale bude tato
částka spravedlivě rozdělena mezi ČČK Liberec a ČČK Jablonec nad Nisou, tj. každý
20.000 Kč.
Následně proběhla diskuze, ze které vyplynulo, aby Mgr. Tulpa kontaktoval oba ČČK s tím,
že příště by měli žádat společně.
Členové rady kraje souhlasili s navrženým rozdělením 20 tis. Kč ČČK Liberec a ČČK Jablonec
nad Nisou.
Dále byl řešen neexistující komunitní plán v Semilech, a to v souvislosti s nesystémovou
podporou domácího hospicu 14 pomocníků Semily.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 20/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 367/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 367/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 70.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č.a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 70.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801250000 „Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou“,
IČO 00426083, a navýšení o částku 20.000 Kč,
c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801260000 „Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.“, IČO 09088091, a navýšení
o částku 30.000 Kč,
d) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801280000 „Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec“,
IČO 00426091 a navýšení o částku 20.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tuto akci a v této výši
žadatel

IČO/
Sídlem/
datum
trvale bytem
nar.

akce

název parametru

měrná
jednotka

Počet osob
vyškolených
Oblastní
v kurzu Základy
spolek
moderního
osoba
Českého
Uhelná 991/5,
Základy
ošetřovatelství
0042608
červeného
Jablonec nad
moderního
– pečovatel
3
kříže
Nisou 466 01 ošetřovatelství
v záloze
Jablonec
Počet
nad Nisou
realizovaných akce
kurzů
Polohovací
Polohovací
ks
Domácí
lůžko
lůžko
Ivana
hospic 14 0908809
a antidekubitní
Olbrachta 663,
pomocníků,
1
matrace
Semily 51301
Antidekubitní
z. s. Semily
pro domácí
ks
matrace
hospic
Oblastní
Palachova
Dobrovolný Absolvent kurzu
spolek Čes 0042609
504/7, Liberec
ZMO
osoba
pečovatel
kého
1
460 07
11-12/2020
v záloze
červeného
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hodnota Max. výše
parafin.
metru Podpory

100
20.000
Kč
8
1

30.000
Kč

1

80

20.000
Kč
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kříže
Liberec

schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3867/2020, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou
466 01, IČ 00426083,
2.

3.

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3943/2020, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Domácí hospic
14 pomocníků, z. s., Semily, se sídlem Ivana Olbrachta 663, Semily 513 01, IČ 09088091,
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/4001/2020, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Liberec se sídlem Palackého 504/7, Liberec 460 07,
IČ 00426091

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi pro rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 367/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 24. 11. 2020
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3867/2020 uzavíranou mezi
Libereckým krajem a organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec
nad Nisou,
Termín: 15. 12. 2020
3) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3943/2020, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a organizací Domácí hospic 14 pomocníků, z. s., Semily,
Termín: 15. 12. 2020
4) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit hejtmanovi
kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/4001/2020 uzavíranou mezi
Libereckým krajem a organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.
hlasování č. 22

pro

9

proti

Termín: 15. 12. 2020
0
zdržel se
0
byl přijat

22. (23) Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců
Jablonecké Paseky
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 21/VI/20/RK
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Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké
Paseky
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců příspěvková organizace,
se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou,
a to z důvodu technického zhodnocení svěřených budov
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit přílohu č. 1
ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (24) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1222/2020 - změna termínu ukončení projektu
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta konstatoval, že neví, z jakého důvodu tuto akci pořádá jablonecké divadlo
a ne příspěvková organizace Libereckého kraje.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 22/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1222/2020 - změna termínu ukončení projektu Městské
divadlo Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., se sídlem Liberecká 5/1900,
Jablonec nad Nisou 466 01, IČO 25035746, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
„Společně nejen na jevišti 2020“, na jehož realizaci byla schválena dotace usnesením Rady
Libereckého kraje č. 1223/20/RK ze dne 28. 7. 2020,
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Společně nejen na jevišti 2020“ z 31. 12. 2020 na nový
termín realizace projektu 30. 9. 2021, a o prodloužení termínu pro podání závěrečného
vyúčtování z 19. 2. 2021 na nový termín pro doložení závěrečného vyúčtování 19. 11. 2021,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1222/2020, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací Městské divadlo
Jablonec nad Nisou, o. p. s., IČO 25035746, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení
realizace projektu „Společně nejen na jevišti 2020“, a to ze dne 31. 12. 2020 nejpozději
do 30. 9. 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit podpis dodatku č. 1
ke smlouvě č. OLP/1222/2020.
Termín: 15. 12. 2020
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hlasování č. 24

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

24. (25) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík ve stručnosti seznámil členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 23/VI/20/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen roku
2020 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (26) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020
– 2. 11. 2020
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 24/VI/20/RK
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020
– 2. 11. 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020 do 2. 11. 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje
v období od 9. 9. 2020 do 2. 11. 2020 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (27) Služební platební karty pro uvolněné členy zastupitelstva - členy Rady
Libereckého kraje
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 25/VI/20/RK
Služební platební karty pro uvolněné členy zastupitelstva - členy Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
pořízení služebních platebních karet Komerční banky, a. s., typu MasterCard - Gold Card
služební, pro nově zvolené členy rady kraje včetně jejich pojištění v pojistném programu Profi
MERLIN v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit pro členy rady kraje pořízení služebních
platebních karet včetně jejich pojištění.
Termín: 10. 12. 2020
hlasování č. 27 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (28) Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních
darů vítězným knihovnám
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 26/VI/20/RK
Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů
vítězným knihovnám
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o ocenění následujících knihoven v rámci soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje
- za okres Česká Lípa - Místní knihovna Žandov,
- za okres Jablonec nad Nisou – Městská knihovna Železný Brod,
- za okres Liberec - Místní knihovna v Hlavici,
- za okres Semily – Městská knihovna Vysoké nad Jizerou,
2) o poskytnutí finančního daru v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a v souladu s podmínkami
vyhlášené soutěže
a)

Městu Žandov, se sídlem Náměstí 82, 471 07 Žandov, IČ 00261131, ve výši
10.000 Kč,
b) Městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,
IČ 00262633, ve výši 10.000 Kč,
c) Obci Hlavice, se sídlem Hlavice 54, 463 48 Hlavice, IČ 00672050, ve výši 10.000 Kč,
d) Městu Vysoké nad Jizerou, se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké
nad Jizerou, IČ 00276294, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
1) darovací smlouvu č. OLP/3530/2020 mezi Libereckým krajem a Městem Žandov,
se sídlem Náměstí 82, 471 07 Žandov, IČ 00261131,
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2) darovací smlouvu č. OLP/3531/2020 mezi Libereckým krajem a Městem Železný Brod,
se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633,
3) darovací smlouvu č. OLP/3532/2020 mezi Libereckým krajem a Obcí Hlavice, se sídlem
Hlavice 54, 463 48 Hlavice, IČ 00672050,
4) darovací smlouvu č. OLP/3533/2020 mezi Libereckým krajem a Městu Vysoké
nad Jizerou, se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou,
IČ 00276294
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
a) formou písemné informace informovat o výsledku soutěže Zastupitelstvo Libereckého
kraje,
Termín: 24. 11. 2020
b) zajistit předložení darovacích smluv k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 28

pro

9

proti

0

Termín: 05. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

28. (29) Rozpočtové opatření č. 362/20 – navýšení příjmů a úprava kapitoly 917 07
Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, účelové dotace
Ministerstva kultury ČR určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804
Ing. Vinklátová stručně uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 27/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 362/20 – navýšení příjmů a úprava kapitoly 917 07 Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, účelové dotace Ministerstva kultury
ČR určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 362/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok
2020 o částku 234.000 Kč z titulu účelových neinvestičních prostředků s účelovým znakem
34 070 poskytnutých Ministerstvem kultury ČR pro Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, a zároveň
se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve členění dílčí ukazatel 07806251705 Poutní místa 114.000 Kč a dílčí
ukazatel 07806261705 Publikace Řezbáři 120.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové
opatření č. 362/20 jako písemnou informaci.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 29 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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29. (30) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 923 07
Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov,
IČ 00085804, na spolufinancování projektu „Restaurování historických artefaktů
kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“
ve výši 200.000 Kč
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 28/VI/20/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 923 07 Spolufinancování EU
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804,
na spolufinancování projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví
Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“ ve výši 200.000 Kč
Rada kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí mimořádného účelového z kapitoly 923 07 - Spolufinancování EU odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804, na spolufinancování
projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje
v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“ ve výši 200.000 Kč ve členění 70.000 Kč
neinvestiční, 130.000 Kč investiční účelové prostředky,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s níže uvedenou akcí do 31. 12. 2020,
c) o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 200.000 Kč
do 30 dnů od přijetí rozhodnutí,
d) o předložení závěrečného vyúčtování akce v termínu do 15. 1. 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitelku Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 30
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (31) Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019, uzavřené
mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací,
se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I – Staré Město, IČ 00083232
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 29/VI/20/RK
Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019, uzavřené
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mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací,
se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I – Staré Město, IČ 00083232
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce návratné finanční výpomoci Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I, Staré Město, IČ 00083232, o prodloužení
termínu navrácení finančních prostředků u projektu „Geomorfologie severních svahů
Jizerských hor“, na jehož realizaci byla schválena návratná finanční výpomoc usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 227/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, a o prodloužení termínu
navrácení finančních prostředků u projektu „Podpora učitelů přírodopisu“, na jehož realizaci
byla schválena návratná finanční výpomoc usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 227/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
souhlasí
s následujícími změnami ve smlouvách o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na předfinancování projektů realizovaných s finanční podporou Fondu malých projektů
v Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014
- 2020 uzavřených mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou
organizací, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I, Staré Město, IČ 00083232,
a) s prodloužením termínu navrácení finančních prostředků z původního 31. 12. 2021
na 31. 12. 2022 a s prodloužením termínu pro doložení závěrečného vyúčtování
z původního termínu 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 u poskytnuté návratné finanční
výpomoci na projekt „Geomorfologie severních svahů Jizerských hor“,
b) se změnou názvu projektu „Geomorfologie severních svahů Jizerských hor“ na nový
název projektu „Identifikace intruzivních hornin v granitovém masivu Jizerských hor“,
c) s prodloužením termínu navrácení finančních prostředků z původního 31. 12. 2021
na 31. 12. 2022 a s prodloužením termínu pro doložení závěrečného vyúčtování
z původního termínu 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 u poskytnuté návratné finanční
výpomoci na projekt „Podpora učitelů přírodopisu“,
d) se změnou názvu projektu „Podpora učitelů přírodopisu“ na nový název projektu
„Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu“,
e) se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektů „Geomorfologie severních svahů
Jizerských hor“ č. OLP/1588/2019,
f)

se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektů „Podpora učitelů přírodopisu“
č. OLP/1587/2019
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit předmětné dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování projektů ke schválení
zastupitelstvu kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 31 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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31. (83) Plná moc pro Ing. Květu Vinklátovou k zastupování Libereckého kraje za rezort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v programech Dotačního fondu,
individuálních dotací a záštit s finanční podporou
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 30/VI/20/RK
Plná moc pro Ing. Květu Vinklátovou k zastupování Libereckého kraje za rezort kultury,
památkové péče a cestovního ruchu v programech Dotačního fondu, individuálních dotací
a záštit s finanční podporou
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, k zastupování Libereckého kraje při:
1) uzavírání smluv při poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně případných dodatků a dohod
o zrušení závazků, uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při
podepisování sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení
opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
2) uzavírání smluv o poskytnutí individuálních dotací a záštit s finanční podporou z rozpočtu
Libereckého kraje, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení o nevyhovění
žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení
dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/168/2020
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
32. (88) Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti
kultury – Statutárnímu městu Liberec
Ing. Vinklátová podrobně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 31/VI/20/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury
– Statutárnímu městu Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:
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Název projektu

Statutární
město
Liberec
obec

Zajištění činnosti
čtyř
příspěvkových
organizací
Statutárního
města Liberec
nadregionálního
významu s
ohledem na
propad příjmů
způsobený
pandemií
koronaviru II

Sídlo/
bydliště

nám. Dr.
E. Beneše
1, 46059
Liberec

IČO

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

00262978

* zajištění činnosti
Zoologické zahrady Liberec
– 122 dnů
* zajištění činnosti
Botanické zahrady Liberec
- 122 dnů
* zajištění činnosti Divadla
F. X. Šaldy Liberec
– 122 dnů
* zajištění činnosti
Naivního divadla Liberec
– 122 dnů

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)
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4.557.146 Kč

1.9. – 31. 12.
2020

2) se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3948/2020 na projekt
„Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec
nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru
II“ mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec, IČO:00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí dotace Statutárnímu městu Liberec k rozhodnutí Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 33
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (92) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly
917 07 – Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, navýšení provozního příspěvku Muzeu Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Následně proběhla diskuze ohledně návštěvnosti a aktivit vykonávaných příspěvkovými
organizacemi rezortu kultury.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 32/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly 917 07
– Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, navýšení provozního příspěvku Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 364/20, kterou se snižují výdaje kapitoly
917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a navyšují výdaje
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kapitoly 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
následovně:
a) v kapitole 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se snižují
výdaje o celkovou částku 781.653 Kč u jednotlivých dílčích ukazatelů - Dvořákův Turnov
a Sychrov 100.000 Kč, Taneční a pohybové studio Magdaléna - Dětská scéna 35.000 Kč,
Naivní divadlo Liberec - doprava dětí na představení 9.653 Kč, DDM Větrník Liberec
-Dětská scéna - oblastní kolo 17.000 Kč, Majáles 200.000 Kč, Oslavy Ještědu 400.000 Kč,
Záštita - Turnovské památky - Český ráj dětem 10.000 Kč, Záštita - Sdružení Krompach
- Cyrilometodějské slavnosti 10.000 Kč,
b) v kapitole 913 07 Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, se navyšuje dílčí ukazatel Muzeum Českého ráje v Turnově o částku 781.653 Kč
určenou na provoz organizace,
rozhoduje
o navýšení výše provozního příspěvku pro rok 2020 příspěvkové organizaci Muzeum Českého
ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804,
v tomto rozsahu změn:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
ORG

1705

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

Muzeum Českého ráje v
Turnově, příspěvková
organizace

Číslo
smlouvy

OLP/10/2020

CELKEM dle
původní smlouvy
(Kč)

CELKEM dle
Dodatku (Kč)

15.559.120

16.340.773

z toho
na provoz

na odpisy

15.808.733

532.040

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 364/20 Zastupitelstvem
Libereckého kraje,
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/10/2020, uzavřené mezi Libereckým krajem a Muzeem Českého
ráje v Turnově, příspěvkovou organizací, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, IČ 00085804,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 364/20 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu č. 364/20 Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání,
Termín: 24. 11. 2020
b) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit dodatek ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, a to za podmínky schválení změny rozpočtu
– rozpočtového opatření č. 364/20 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
hlasování č. 34

pro

9

proti

0
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Termín: 31. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat
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34. (33) Rozpočtové opatření č. 358/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace České geografické společnosti,
z. s., na projekt Zeměpisná olympiáda v Libereckém kraji
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 33/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 358/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace České geografické společnosti, z. s.,
na projekt Zeměpisná olympiáda v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 358/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 24.569 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly, následovně:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04804835443 Základní škola Dr. Františka
Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace – Realizace okresních kol soutěží
v okrese Semily ve výši 19.600 Kč,
2. snížení specifického ukazatele číslo akce 04804823454 Dům dětí a mládeže Vikýř,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Realizace okresních kol soutěží v okrese
Jablonec n/N ve výši 4.969 Kč,
3. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04811720000 – Česká geografická
společnost, z. s. – Zeměpisná olympiáda v Libereckém kraji ve výši 24.569 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České geografické společnosti, z. s.,
IČ 00128074, se sídlem Albertov 6, 128 00 Praha 2, do výše 24.569 Kč účelově vázanou
na realizaci projektu Zeměpisná olympiáda v Libereckém kraji v roce 2020,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace číslo OLP/3652/2020, která bude uzavřená
mezi Libereckým krajem a Českou geografickou společností, z.s., IČ 00128074, se sídlem
Albertov 6, 128 00 Praha
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3652/2020 k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi,
2.

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 358/20 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 35

pro

9

proti

0
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Termín: 24. 11. 2020
zdržel se
0
byl přijat
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35. (34) Rozpočtové opatření č. 368/20 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených
zřizovatelem
Ing. Ramzer okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 34/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 368/20 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 368/20, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 32.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500050000 – Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 32.000 Kč,
2. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04502761401 – Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská
2969, příspěvková organizace – Vysazení pamětního stromu ve výši 12.000 Kč,
3. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04502771403 – Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace – Příspěvek na realizaci programu DofE
(Mezinárodní cena vévody z Edinburgu) ve výši 10.000 Kč,
4.

zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04502781430 - Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace – Příspěvek na realizaci programu DofE
(Mezinárodní cena Vévody z Edinburgu) ve výši 10.000 Kč,
rozhoduje
A. u Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ 62237004:
1.

2.
3.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 12.000 Kč
na výdaje spojené s realizací neinvestiční číslo akce 04502761401 „Vysazení
pamětního stromu“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2020,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 2, v termínu do 15. 1. 2021
B. u Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ 60252758:
1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč
na výdaje spojené s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04502771403
„Příspěvek na realizaci programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburgu)“,
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2.
3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2020,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 2, v termínu do 15. 1. 2021,
C. u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
IČ 00581071:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 10.000 Kč
na výdaje spojené s realizací neformálního vzdělávání číslo akce 04502781430
„Příspěvek na realizaci programu DofE (Mezinárodní cena Vévody z Edinburgu)“,
2.
3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2020,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 2, v termínu do 15. 1. 2021
a ukládá
1. Ing. Zdeňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 368/20 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 24. 11. 2020
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení
požadovaných příloh ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.

hlasování č. 36

pro

9

proti

0

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

36. (35) Rozpočtové opatření č. 369/20 – účelová dotace MŠMT na financování
soukromých škol na rok 2020
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 35/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 369/20 – účelová dotace MŠMT na financování soukromých škol
na rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 369/20, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelovou dotaci
MŠMT ve výši 65.038.279 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení
na 4. čtvrtletí 2020, ÚZ 33 155
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 369/20
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (36) Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Naplňování krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II“
Ing. Ramzer podrobně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 36/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282) vydaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 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 124.492.271,32 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 38 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (37) Dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, záštita s finanční podporou, číslo OLP/526/2020
Ing. Ramzer stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 37/VI/20/RK
Dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, záštita s finanční podporou, číslo OLP/526/2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČO: 25035746, se sídlem Liberecká
5/1900, Jablonec nad Nisou, ze dne 15. 10. 2020 o změnu smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace, záštita s finanční podporou č. OLP/526/2020, spočívající v úpravě
závazných parametrů,
rozhoduje
o změně závazných parametrů projektu „Hvězdy nad Ještědem 2020", a to z původních
parametrů:
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Název parametru
doba trvání
ocenění finalisté
absolutní vítěz
porota

Měrná jednotka
den
finalista
vítěz
porotce

Hodnota parametru
1
6
1
3

Měrná jednotka
den
finalista
porotce

Hodnota parametru
1
6
3

na nové parametry projektu:
Název parametru
doba trvání
ocenění finalisté
porota

schvaluje
znění dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Hvězdy nad Ještědem 2020", záštita s finanční podporou
č. OLP/526/2020, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a Městským divadlem Jablonec
nad Nisou, o.p.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, záštita s finanční
podporou č. OLP/526/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 39 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

39. (38) Žádost Grafia, spol. s r. o., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 38/VI/20/RK
Žádost Grafia, spol. s r. o., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci projektu s názvem
„Vydání publikace PLAV! Aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život“,
jehož realizátorem je: Grafia, s.r.o., IČO: 47714620, se sídlem Budila 4, 301 00 Plzeň
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatele o rozhodnutí rady
kraje nepodpořit projekt „Vydání publikace PLAV! Aneb průvodce absolventa SŠ přípravou
na reálný život“ z rozpočtu Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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40. (39) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Základní škole a mateřské škole
logopedické, Liberec, příspěvková organizace na akci „Změna zdroje vytápění“ v rámci
kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 39/VI/20/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Základní škole a mateřské škole
logopedické, Liberec, příspěvková organizace na akci „Změna zdroje vytápění“ v rámci
kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.700.000 Kč Základní škole
a mateřské škole logopedické, Liberec, příspěvková organizace, IČO: 46748059,
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04502331455 „Změna zdroje vytápění“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 850.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí
zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
příspěvku dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2021,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí, včetně jejich
proplacení do 31. 12. 2021,
4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 14. 1. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (40) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků pro zabezpečení
distanční výuky“ Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál a popsal problematiku týkající se pořizování
notebooků z finančních prostředků poskytnutých MŠMT. Je zde značný problém s termínem
dodání, který je pouze do konce kalendářního roku.
M. Půta upozornil na to, že i přes časový pres, budou probíhat kontroly průběhu a vyhodnocení
veřejných zakázek.
Ing. Miklík doplnil, že po školách v Turnově vyžadoval alespoň, aby byl uskutečněn průzkum
trhu. Bylo to ve zrychleném režimu.
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Ing. Princová doplnila, že se postupuje dle standardního režimu.
M. Půta požádal Ing. Princovou, aby po novém roce předložila materiál, jehož obsahem bude
přehled škol, které notebooky zakoupily, v jakém množství, včetně finančního vyčíslení.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 40/VI/20/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků pro zabezpečení distanční
výuky“ Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků pro zabezpečení distanční
výuky“, a to účastníku DATA-INTER s.r.o, IČO: 14615754, se sídlem U Fortny 50/1, 746 01
Opava, za nabídkovou cenu 887.100 Kč bez DPH, 1.073.391 Kč včetně DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 20. 11. 2020
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (41) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 41/VI/20/RK
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. vysavače, chladničky a mrazáku v celkové hodnotě 30.000 Kč pro klienty dětského
domova od pana Vladimíra Polcara, fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona,
Mělník, IČ: 87513153, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace,
IČ: 63778181,
2. herní konzole Playstation 4 v hodnotě 8.000 Kč a 6 ks her v hodnotě 2.000 Kč pro klienty
dětského domova od společnosti Limitless Solutions s.r.o., se sídlem Antala Staška
1075/41a, 140 00 Praha – Krč, IČ: 09503811, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
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3.

nehomologovaného vozu ŠKODA FABIA v hodnotě 9.064 Kč pro účely výuky
odborného výcviku autooborů od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (77) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město Lomnice
nad Popelkou, projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G.
Masaryka v Lomnici nad Popelkou“
Ing. Ramzer okomentoval obsah předloženého materiálu a upozornil, že po projednání bude
upraven termín na 30. 9. 2021.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 42/VI/20/RK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město Lomnice
nad Popelkou, projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G.
Masaryka v Lomnici nad Popelkou“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Město Lomnice nad Popelkou se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51
Lomnice nad Popelkou, IČO: 00275905, o změnu termínu realizace projektu s názvem
„Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z rozpočtu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 599/19/ZK ze dne 17. 12. 2019,
souhlasí
1. se změnou termínu realizace projektu „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G.
Masaryka v Lomnici nad Popelkou“ s tím, že výše dotace, účel projektu a závazné
parametry se nemění:
Název příjemce
Město Lomnice
nad Popelkou

2.

Název projektu
„Rekonstrukce multifunkčního
hřiště při ZŠ T. G. Masaryka
v Lomnici nad Popelkou“

Termín realizace
Původní termín realizace:
1. 7. 2020 – 31. 12. 2020
Nový termín realizace:
1. 7. 2020 – 30. 9. 2021

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, program Podpora sportovní
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infrastruktury v Libereckém kraji 2019, č. OLP/5696/2019, uzavřené mezi Městem
Lomnicí nad Popelkou, IČO: 0275905 a Libereckým krajem
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit žádost o změnu projektu a dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/5696/2019 k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (78) Změna zápisu Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
v rejstříku škol a školských zařízení
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 43/VI/20/RK
Změna zápisu Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
v rejstříku škol a školských zařízení
Rada kraje po projednání
schvaluje
zápis místa, kde jsou poskytovány školské služby dětského domova, jehož činnost vykonává
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, na adrese Frýdlant,
U Nemocnice 1244, a Frýdlant, U Nemocnice 1242, do rejstříku škol a školských zařízení,
a to s účinností od 1. 1. 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu
Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských
zařízení.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (79) Odvolání ředitele Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace a vyhlášení konkurzního řízení
Ing. Ramzer okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 44/VI/20/RK
Odvolání ředitele Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace a vyhlášení konkurzního řízení
Rada kraje po projednání
odvolává
dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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z vedoucího pracovního místa ředitele Mgr. Martina Kubáče, ředitele Střední školy řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, a to k 28. 2. 2021,
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, a to na dobu určitou po dobu
výkonu veřejné funkce ředitele školy Mgr. Františka Lufinky, nejdéle na šest let,
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
a) zajistit činnost konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace,
Termín: 31. 01. 2021
b) informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,
2.

Termín: 28. 02. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení odvolání Mgr. Martina
Kubáče, ředitele Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace a textu vyhlášeného konkurzu k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 46

pro

9

proti

0

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

46. (42) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace mapových podkladů
StreetNet CZE, StreetNet CROSSBORDER, POI CZE, mapové dlaždice“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky, sdělil,
že se jedná o nákup mapových podkladů pro potřeby odboru dopravy, územního plánování,
rozvoje a životního prostředí. Podklady jsou důležité i pro to, že se pracuje i přeshraničními
oblastmi. Jedná se o jedinou firmu, která má zmapované příhraniční oblasti.
Ing. Miklík sdělil, že se dotazoval Ing. Tvrzníka na důvod, proč není možné tuto zakázku
soutěžit. Bylo mu vysvětleno tak, jak zde zaznělo.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 45/VI/20/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace mapových podkladů StreetNet
CZE, StreetNet CROSSBORDER, POI CZE, mapové dlaždice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace mapových podkladů StreetNet CZE,
StreetNet CROSSBORDER, POI CZE, mapové dlaždice“, a to účastníku CEDA Maps a.s.,
se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha, 140 00, IČO 26429632, za nabídkovou cenu 67.443 Kč
bez DPH, 81.606 Kč včetně DPH za rok, tj. 269.772 Kč bez DPH, 326.424,12 Kč včetně DPH
za období 4 let,
schvaluje
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1.

2.

výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A,
článku 1. odst. 5,
smlouvu o poskytnutí a pravidelných aktualizacích geodatabází a podkladových map
č. OLP/3930/2020 mezi Libereckým krajem a společností CEDA Maps a.s., se sídlem
Jihlavská 1558/21, Praha, 140 00, IČO 26429632

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 47 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (43) Vyřízení petice P/5/2020
M. Půta navrhl, aby odpovědi na petice byly psány srozumitelným jazykem.
Ing. Sviták stručně okomentoval problematiku na dané komunikaci.
Načež proběhla krátká diskuze, na jejímž základě M. Půta požádal Ing. Svitáka, aby podepsal
tuto odpověď, tudíž bude celý materiál v tomto smyslu upraven.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 46/VI/20/RK
Vyřízení petice P/5/2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
petici č. 5/2020 obsahující žádost občanů Mukařova o rekonstrukci silnice č. III/28723 a část
úseku silnice č. III/28721,
schvaluje
návrh odpovědi na petici č. 5/2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit odpověď na petici k podpisu
statutárnímu náměstkovi hejtmana, rezort dopravy Ing. Janu Svitákovi.
Termín: 20. 11. 2020
hlasování č. 48 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Miklík.
48. (44) Rozpočtové opatření č. 374/20 – úprava v kapitole 917 09 – transfery odbor
zdravotnictví, poskytnutí finančního daru MMN a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou,
p. o. – vybavení k testování či péči o covid-pozitivní pacienty
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 47/VI/20/RK
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Rozpočtové opatření č. 374/20 – úprava v kapitole 917 09 – transfery odbor zdravotnictví,
poskytnutí finančního daru MMN a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – vybavení k
testování či péči o covid-pozitivní pacienty
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 374/20, kterým se upravují ukazatelé kapitoly 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, v celkové výši 700.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které
upravuje:
a) snížení ukazatele 09700150000 Podpora zdravotnictví v regionu o částku 700.000 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele 09800513901 Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o. – vybavení k testování či péči o covid-pozitní pacienty ve výši 350.000 Kč,
c) zavedení nového specifického ukazatele 098004520000 MMN, a. s. - vybavení
k testování či péči o covid-pozitní pacienty ve výši 350.000 Kč,
souhlasí
a) s poskytnutím finančního daru ve výši 350.000 Kč, Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,
IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b) s poskytnutím finančního daru ve výši 350.000 Kč, MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
schvaluje
darovací smlouvy
a) č. OLP/3868/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o.,
IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b) č. OLP/3869/2020 mezi Libereckým krajem a MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání návrh na darování,
2.

Termín: 24. 11. 2020
Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 374/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

3.

Termín: 24. 11. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit darovací smlouvy hejtmanovi k podpisu
po rozhodnutí o poskytnutí darů jednotlivým obdarovaným.

hlasování č. 49

pro

9

proti

0

Termín: 30. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

49. (75) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - II“
Mgr. Richter sdělil, že se nikdo nepřihlásil, tudíž bude vyhlášeno nové zadávací řízení.
M. Půta konstatoval, že se jedná o dlouhodobý problém.
PhDr. Riegerová doplnila, že KNL, a.s., také zajišťuje stomatologickou pohotovost o víkendech
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a svátcích od 8.00 do 12.00 hodin. V této veřejné zakázce se jedná o večerní zubní pohotovost
od 18.00 do 22.00 hodin. Upozornila, že v nemocnici bývají výpadky a nezná důvod.
Konstatovala, že je stávající situace zvláštní.
Mgr. Richter sdělil, že se bude tato problematika řešit.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 48/VI/20/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - II“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
na území Libereckého kraje 2021, 2022 - II“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - po uplynutí lhůty pro podání
nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 50 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (82) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - III“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 49/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - III“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. 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
Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví,
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náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí.
náhradník Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník Mgr. Blanka Ptáčková, odborný zaměstnanec odboru zdravotnictví,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník Bc. Kateřina Požická, odborný zaměstnanec odboru zdravotnictví,
Mgr. Kateřina Gerő, vedoucí správního oddělení,
náhradník Bc. Martina Lhotková, odborný zaměstnanec odboru zdravotnictví,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o zajištění zdravotních služeb č. OLP/2592/2020
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 51 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (45) Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji v roce 2020
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 50/VI/20/RK
Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích
v Libereckém kraji v roce 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 00262871, ze dne
23. 10. 2020 a žádost Obce Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841, ze dne
28. 10. 2020; o prodloužení termínu ukončení realizace dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích a změnu závazku pro předložení vyúčtování z důvodu pandemie
a nemožnosti provedení závěrečných zkoušek na průkaz cyklisty,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu Města Chrastava - dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích dle smlouvy č. OLP/648/2020 z 30. 11. 2020
na 30. 11. 2021 a se změnou termínu pro předložení vyúčtování projektu z 30. 11. 2020
na 30. 11. 2021,
2) se změnou termínu ukončení realizace projektu Obce Košťálov - dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích dle smlouvy č. OLP/650/2020 z 30. 11. 2020
na 30. 11. 2021 a se změnou termínu pro předložení vyúčtování projektu 30. 11. 2020
na 30. 11. 2021,
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3) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/648/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem
a Městem Chrastava, IČO: 00262871, se sídlem náměstí 1. máje, 463 31 Chrastava,
4) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/650/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem
a Obcí Košťálov, IČO: 00275841, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov,
5) se zmocněním Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, řízení rezortu dopravy,
k podpisu záštit bez finanční podpory, záštit s finanční podporou, smluv o poskytnutí
účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje a smluv o poskytnutí účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci programů resortu DOPRAVA, jejich
dodatků, dohod o narovnání, dohod o zrušení závazků a podepisování výzev k provedení
opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pro dotace poskytnuté
v rámci resortu DOPRAVA
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
materiál - dodatky č. 1 smluv č. OLP/648/2020 a OLP/650/2020 o poskytnutí dotace
na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
z rozpočtu Libereckého kraje pro Město Chrastava, Obec Košťálov, ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 24. 11. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu
plnou moc pro Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, řízení rezortu dopravy.

hlasování č. 52

pro

9

proti

0

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

52. (46) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
investičního a neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy“ a poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci
„Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6)“, včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Provedení rekonstrukce
je plánována na prosinec.
Mgr. Richter upozornil, že v usnesení je chybně uvedena částka.
Ing. Čáp sdělil, že po projednání budou částky upraveny jak v usnesení, tak v důvodové zprávě.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 51/VI/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí investičního
a neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy“ a poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Opatření
na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6)“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 375/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 2.300.000 Kč, a to:
a) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 44.400 Kč,
b) vybrané za platby věcných břemen ve výši 1.009.833 Kč,
c) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 41.400 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.191.867 Kč,
2.

e) vybrané za náklady řízení ve výši 12.500 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové výši
2.300.000 Kč, a u akce:

a) projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 800.000 Kč,
b) opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6) ve výši
1.500.000 Kč,
rozhoduje
1. a) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 600.000 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
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 300.000 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 investičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
nejpozději však do 30. 6. 2022,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,
d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2021,
e) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2022,
f) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2022,
2.

a)

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 200.000 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
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 100.000 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. 3 tohoto materiálu,
nejpozději však do 15. 12. 2021,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
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d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2021,
e) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
3.

a)

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 1.500.000 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
„Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6)“,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 750.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna
do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového investičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
nejpozději však do 30. 6. 2021,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2021,
d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2021,
e) o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2021,

a to vše po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 375/20 v zastupitelstvu
Libereckého kraje
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 375/20, k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2.

Termín: 24. 11. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace.

hlasování č. 53

pro

9

proti

0

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

53. (47) Rozpočtové opatření č. 376/20 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
přesun mezi jednotlivými akcemi
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 52/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 376/20 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun mezi
jednotlivými akcemi
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 376/20, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy,
kterým se:
1. snižují výdaje v celkové výši 22.131.678 Kč, a to u:
a) akce „III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ ve výši 308.369 Kč,
b) akce „III/27014 Jablonné v Podještědí“ ve výši 129.845 Kč,
c) akce „III/2629 Častolovice“ ve výši 236.336 Kč,
d) akce „III/2828 Karlovice“ ve výši 114.469 Kč,
e)

2.

nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
21.342.659 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 22.131.678 Kč, a to u akce:
a) Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru ve výši 21.634.995 Kč,
b) III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice ve výši 496.610 Kč,
c) Most 284-009 u č. p. 96 v Dolní Nové Vsi n./P. ve výši 73 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 376/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 54 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (48) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 290-023 Poniklá,
přes Jizeru“
Ing. Sviták podrobně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 53/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes
Jizeru“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 - Strašnice,
IČ 43005560, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil
zadávací podmínky (účastník překročil maximální nabídkovou cenu),
2.

3.

o vyloučení účastníka OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Brno-střed - Veveří,
IČ 46342796, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil
zadávací podmínky (účastník překročil maximální nabídkovou cenu),
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to účastníka Raeder & Falge s.r.o., se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2,
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PSČ 410 02, IČO 28714989, za nabídkovou 17.880.160,64 Kč bez DPH,
tj. 21.634.994,37 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2045/2020 mezi Libereckým krajem a společností Raeder
& Falge s.r.o., se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002, IČO 28714989
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 12. 2020
hlasování č. 55 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (49) Veřejná zakázka „Silnice III/27014 Jablonné v Podještědí“ – dodatek č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 54/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27014 Jablonné v Podještědí“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5691/2019, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
107.309,78 Kč bez DPH, tj. 129.844,83 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 56 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (50) Veřejná zakázka „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“
– dodatek č. 1
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
M. Půta se dotázal na projektanta.
Ing. Čáp odpověděl, že propustky byly zarostlé a nebyly vidět.
Mgr. Richter doplnil, že na tomto úseku nebyly zaznamenány propustky ani v pasportu.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého
kraje.
Ing. Růžička sdělil, že si není jist tím, kdo to projektoval, ale potvrdil slova Ing. Čápa,
že propustky opravdu nebyly vidět. Zdůraznil, že se často na propustky přijde až při zemních
pracích.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 55/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/326/2020, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož předmětem je prodloužení
termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) o 10 dní, méněpráce ve výši 96.390,10 Kč
bez DPH, tj. 116.632,02 Kč včetně DPH, a vícepráce ve výši 506.811,48 Kč bez DPH,
tj. 613.241,89 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny o 410.421,38 Kč bez DPH,
tj. 496.609,87 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 57 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (51) Veřejná zakázka „Silnice III/2828 Karlovice“ – dodatek č. 2
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Ing. Miklík upozornil, že v přílohách jsou sice přiloženy souhlasy technického dozoru
a změnových listů, ale nejsou podepsané. Požádal, aby to od příště bylo v příloze materiálu
včetně podpisů.
Ing. Čáp přislíbil, že v následujících materiálech již budou podpisy odpovědných osob, dle
žádosti Ing. Miklíka.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 56/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2828 Karlovice“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/452/2020 "Silnice III/2828 Karlovice"
uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností M - SILNICE
a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, jehož
předmětem jsou méněpráce ve výši 94.602,50 Kč bez DPH, tj. 114.469,03 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 58 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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58. (52) Veřejná zakázka „Silnice III/2629 Častolovice“ – dodatek č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 57/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2629 Častolovice“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/309/2020 "Silnice III/2629 Častolovice"
uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s.,
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou
méněpráce ve výši 195.319,18 Kč bez DPH, tj. 236.336,21 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 59 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (53) Veřejná zakázka „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ – dodatek
č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Růžička doplnil, že se jedná o úsek, který by měl být po kolaudaci převeden. Dále sdělil,
že stavba je dokončena a posun termínu se týká kolaudace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 58/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5692/2019 "Silnice III/28712 Rychnov
u Jablonce nad Nisou" uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem
a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předání dokladů o 90 dnů
z důvodu digitalizace katastru v dané oblasti a méněpráce ve výši 254.850,58 Kč bez DPH,
tj. 308.369,20 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 60 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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60. (54) Veřejná zakázka „Severozápadní obchvat města Zákupy“ – dodatek č. 3
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o návrh uzavření dodatku č. 3, na základě žádosti firmy PORR
a.s., která žádá o prodloužení termínu pro dokončení stavby v důsledku pandemie Covid 19.
Firmy na to mají právní nárok. Navrhuje tuto žádost akceptovat.
M. Půta se dotázal na význam formulace „právní nárok“.
Ing. Čáp doplnil, že podobné žádosti byly doručeny od dalších sedmi zhotovitelů. Rovněž je
obdobný dopis od Integry na úsek v Oldřichově, což je obsahem bodu
č. 80. Proběhlo jednání s právním odborem krajského úřadu s tím, že právní nárok firmy mají,
což plyne z uzavřených smluv. Načež byly stavební společnosti osloveny a jednotlivě doložily
čestné prohlášení. Uvedl, že společnosti chtějí prodloužit termíny i finance. Bylo navrženo
akceptování posunutí termínu nikoli peněz.
Ing. Ramzer upozornil na to, že se z tohoto může stát precedentní případ.
Následně proběhla diskuze o oprávněnosti vznesených požadavků, jak v Zákupech, tak
v Oldřichově. Na základě diskuze Ing. Sviták, jakožto předkladatel, stáhl tento bod z programu
jednání, včetně bodu č. 80. Materiály budou doplněny o bližší specifikaci důvodů vedoucích
k žádosti o prodloužení termínů.
61. (85) Silnice LK a.s. – druhá dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů
Na jednání byli přizváni Ing. Petr Správka, předseda představenstva Silnice LK a.s., a Zdeněk
Sameš, Silnice LK a.s.
Ing. Správka vyjádřil, že obsahem druhé dílčí zprávy je shrnutí způsobu hospodaření
společnosti Silnice LK, které je z jeho pohledu nešťastné a neefektivní, a to zejména při nákupu
nové techniky a příslušenství. Uvedl konkrétní případy a sdělil, že se dá říct, že se jedná
o podvod. Při převzetí společnosti byl výhled hospodaření do prosince – 53 mil. Kč, což je
neakceptovatelné. Nebylo podáno daňové přiznání za minulý rok. Ztrátu se podařilo stáhnout
o 30 mil. Kč. Nyní probíhá restrukturalizace společnosti. Lidé, střediska, ve firmě tvoří velký
potenciál. Jak dozorčí rada, tak představenstvo společnosti přistoupili k tomu, že se dnes podává
trestní oznámení na neznámého pachatele jak ve věci pohonných hmot, tak ve věci nákupu
techniky a příslušenství. Načež popsal problém týkající se neefektivního nákupu PHM,
což se již rovněž podařilo napravit a uzavřít nový tendr za lepších podmínek. Zároveň upozornil
na nekorespondující příkazní smlouvu na zimní údržbu, a to za posledních 9 zim. V současné
chvíli je v bodu č. 91 připraven dodatek č. 22, na jehož základě se bude moci společnost chovat
jako akciová tj. hospodárně.
M. Půta shrnul, že druhá dílčí zpráva čítá 150 stran, tuto zprávu bude následovat třetí,
závěrečná. Navrhl, aby po skončení auditu ve společnosti byl uspořádán seminář pro zastupitele
kraje za účasti zhotovitele auditu. Je nutné vyřešit, že za takto velkou organizaci nemá
zodpovědnost pouze dozorčí rada, ale i krajský úřad. Bude nutné nastavit nové kontrolní
systémy a mechanizmy.
Ing. Správka sdělil, že audit by měl být dokončen do 15. 12. 2020.
Ing. Sviták doplnil, že celý proces byl otevřen v průběhu prázdnin. Zjištění jsou zásadními
pochybeními, hraničícími s organizovaným zločinem. Dozorčí rada byla soustavně uváděna
v omyl. Trestní oznámení v současné chvíli již padají a je předpoklad, že budou přibývat.
Ve třetí dílčí zprávě bude uveden způsob kontroly akciových společností.
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Mgr. Richter sdělil, že dílčí zprávu si přečetl velmi pečlivě. U bodu č. 85 předpokládá, že bude
po projednání upravena drobná nejasnost v usnesení. Pozastavil se nad tím, že Finanční úřad
nevyzval společnost k podání daňového přiznání. Došlo k fatálním pochybením z hlediska
kontrolního systému, za což DR nese svůj díl odpovědnosti, ač mohla být záměrně uváděna
v omyl, ale zásadní pochybení je u statutárního auditora. Toto se z principu nesmí stát.
Ing. Správka sdělil, že Finanční úřad společnost vyzval, ale i přesto nebylo podáno.
Následně proběhla diskuze týkající se hospodaření společnosti, auditorských zpráv, způsobu
nastavení kontrolního mechanizmu, poskytování pravidelných reportů, včetně obsazení dozorčí
rady.
Ing. Správka sdělil, že probíhá interní úprava účetnictví, aby se zkreslené hospodaření obrátilo
tak, jak má, aby se mohly nabízet služby obcím v dostatečné kvalitě a za přijatelných finančních
podmínek.
Dále Ing. Správka ve stručnosti představil nově navrhovaného člena představenstva společnosti
pana Sameše.
Ing. Sviták sdělil, že seminář pro zastupitele se uskuteční v době od 1. 12. 2020 do 22. 12. 2020.
M. Půta požádal, aby bylo upraveno usnesení, a to v termínu předložení 3. dílčí zprávy z auditu
dodaného společností NEXIA, do 4. 12. 2020.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 59/VI/20/RK
Silnice LK a.s. – druhá dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
bere na vědomí
a) 2. dílčí zprávu z „Analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění
hospodaření a procesů Silnice LK a.s., a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů“;
včetně jejího doplnění ze dne 1. 11. 2020,
b) zápis z jednání představenstva společnosti Silnice LK a.s., ze dne 3. 11. 2020
a ukládá
1. Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva společnosti, předložit 3. dílčí zprávu
z auditu dodané společností NEXIA AP a.s., a zprávu o přijatých a navrhovaných
nápravných opatřeních,
2.

Termín: 04. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
informovat předsedu představenstva a dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení
a vyžádat si od dozorčí rady stanovisko ke zjištěním plynoucím z druhé dílčí zprávy
z „Analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření
a procesů Silnice LK, a.s. a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů“.
hlasování č. 61

pro 9

proti

0
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0
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62. (55) Silnice LK a.s. – jmenování člena představenstva společnosti
M. Půta sdělil, že v létě byli do představenstva společnosti jmenováni Ing. Správka
a Ing. Šimoník. Třetí místo člena představenstva je volné a pan Sameš je navržen Ing. Správkou
i zaměstnanci společnosti.
Ing. Správka sdělil, že pan Sameš je vhodný kandidát. Rovněž formou ankety uvnitř společnosti
byl téměř jednohlasně navržen.
Z. Sameš se představil a sdělil, že má k této firmě již dlouholetý a pozitivní vztah.
Přestávka od 9.50 do 10.00 hodin.
V průběhu přestávky Ing. Správka zodpovídal dotazy členů rady kraje týkající se hospodaření
společnosti Silnice LK a.s.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 60/VI/20/RK
Silnice LK a.s. – jmenování člena představenstva společnosti
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503, po projednání,
volí
členem představenstva společnosti pana Zdeňka Sameše,
a to ke dni 11. listopadu 2020,
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce pro pana Zdeňka Sameše,
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, vyrozumět
předsedu představenstva a předsedu dozorčí rady společnosti Silnice LK a.s., o přijatém
usnesení a uvedenou osobu o volbě člena představenstva.
Termín: 12. 11. 2020
hlasování č. 62 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

63. (84) Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE
LK a.s.
Ing. Sviták konstatoval, že předmětem tohoto materiálu jsou dodatky ke smlouvám o výkonu
funkce členů dozorčí rady, kteří budou pracovat bez nároku na odměnu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 61/VI/20/RK
Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.
Rada kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti SILNICE LK
a.s., IČ: 28746503, se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ
466 05,
schvaluje
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a) dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503, pro pana Ing. Miloše Titu,
b) dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503, pro pana Mgr. Josefa Horinku,
c) dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503, pro pana Jaroslava Demčáka,
d) dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503, pro pana Martina Brože,
e) dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503, pro pana Eduarda Bartoníčka,
f)

dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503, pro pana Pavla Dolenskýho
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
předsedu představenstva a předsedu dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s., IČ: 28746503,
o výše uvedeném usnesení rady kraje.
Termín: 20. 11. 2020
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

64. (91) Dodatek č. 22 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 – změna jednotkových cen
údržbových prací zimní údržby silnic
M. Půta stručně shrnul obsah předloženého materiálu s tím, že tato úprava by měla stabilizovat
firmu v zimním období.
Ing. Růžička konstatoval, že je toto nastavení spravedlivějším způsobem financování zimní
údržby, čímž dochází k částečnému narovnání hospodaření KSS LK. První rok bude rokem
pilotním, poté bude vyhodnoceno a v případě potřeby operativně korigováno.
Ing. Ramzer požádal management společnosti o poskytování pravidelného měsíčního reportu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 62/VI/20/RK
Dodatek č. 22 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 – změna jednotkových cen údržbových
prací zimní údržby silnic
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 22 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ: 28746503, kterým se mění Příloha č. 1 této smlouvy, konkrétně ceník
jednotkových prací zimní údržby silnic
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 22
k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 16. 11. 2020
hlasování č. 64 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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65. (56) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické
náročnosti pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 63/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti
pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti
pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ vydaným
Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČ: 00164801, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020 do výše 1.858.117,20 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 65 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (57) Plné moci pro Mgr. Jiřího Ulvra k zastupování Libereckého kraje za rezort
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování
a rozvoj venkova v programech Dotačního fondu, individuálních a Kotlíkových dotací
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 64/VI/20/RK
Plné moci pro Mgr. Jiřího Ulvra k zastupování Libereckého kraje za rezort
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování
a rozvoj venkova v programech Dotačního fondu, individuálních a Kotlíkových dotací
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, k zastupování
Libereckého kraje při:
1) uzavírání smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje –
Program obnovy venkova, Regionální inovační program, Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel, Podpora místní Agendy 21, Program na podporu činnosti
mateřských center, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení o nevyhovění
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žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení
dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
2) uzavírání smluv o poskytnutí individuálních dotací a záštit s finanční podporou z rozpočtu
Libereckého kraje, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení o nevyhovění
žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení
dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
3) veškerých právních jednání v rámci těchto projektů realizovaných Libereckým krajem:
Kotlíkové dotace, Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II., Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III a Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ. Zejména, nikoliv
však výlučně, je oprávněn uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace s konečnými uživateli,
včetně dodatků k nim a dohod o jejich zrušení, podepisovat monitorovací zprávy
vč. udržitelnosti a žádosti o proplacení výdajů, jednat v plném rozsahu za kraj při
veřejnosprávních kontrolách těchto projektů, zejména podepisovat Protokol o kontrole,
vzdávat se nároků a podávat námitky proti Protokolu o kontrole, a dále činit veškerá
právní jednání v rámci těchto projektů plynoucí ze zákona č. 250/2000 Sb., zejména
podepisovat výzvu k provedení opatření k nápravě a výzvu k vrácení dotace a sdělení
o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plných mocí č. PM/156/2020,
PM/158/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 66 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (58) Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obec Hamr na Jezeře
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 65/VI/20/RK
Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Hamr na Jezeře
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Hamr na Jezeře o změnu parametru v projektu „Souvislá údržba místní komunikace
na p. č. 889 890 a 957 v k. ú. Břevniště“,
mění
část usnesení č. 1013/20/RK ze dne 9. 6. 2020 v části parametry projektu „Souvislá údržba
místní komunikace na p. č. 889 890 a 957 v k. ú. Břevniště“ příjemce Hamr na Jezeře, Děvínská
1, 471 28, IČ 00673498, z původního parametru projektu - potrubí propustku 300mm - m – 5
na nový parametr – betonové žlabovky - m - 22
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit
zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 67 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (59) Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“
Mgr. Otta okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 66/VI/20/RK
Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou podmínek pro podání žádostí do vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádostí z původního termínu
30. 11. 2020 na nový termín 28. 2. 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ ke schválení.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 68 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (60) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektů „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“ a „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 67/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektů „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“ a „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2904 Oldřichov
(vč. humanizace)“, registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0011394,
vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6,
110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení financování v letech z důvodu
úpravy finančního plánu 3. etapy dle skutečnosti,
2) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa“, registrační číslo projektu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0013686, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
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se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění
rozložení financování v letech z důvodu úpravy finančního plánu 1. etapy dle skutečnosti
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů
v souladu s příslušnými změnami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 69 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (61) Rozpočtové opatření č. 371/20 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 68/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 371/20 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 371/20, 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 487.500 Kč, bez dopadu na
celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 452.369,70 Kč na základě odstoupení čtyř
příjemců a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 35.130,30 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 487.500 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 487.500 Kč níže
uvedeným žadatelům do výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

1646
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80%
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

09.07.2020 - 06.01.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1647
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80%
09.07.2020 - 06.01.2022

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

1648
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80%
11.07.2020 - 08.01.2022

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

1649
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80%
14.07.2020 - 11.01.2022
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2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů níže uvedeným
žadatelům, z důvodů nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného
programu:
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

1744

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1746

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1762

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1763

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1771

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1775

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1729
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.09.2020 - 02.03.2022

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

1730
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022
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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:

1731
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

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

1732
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1733
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
03.09.2020 - 03.03.2022

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

1734
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
04.09.2020 - 04.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1735
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
05.09.2020 - 05.03.2022

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

1736
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.09.2020 - 06.03.2022

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

1737
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.09.2020 - 06.03.2022
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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

1738
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.09.2020 - 07.03.2022

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

1739
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.09.2020 - 07.03.2022

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

1740
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
07.09.2020 - 07.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1741
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.09.2020 - 07.03.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1742
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
08.09.2020 - 08.03.2022

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

1743
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.09.2020 - 08.03.2022

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

1745
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.09.2020 - 08.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1747
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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 %
09.09.2020 - 09.03.2022

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

1749
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.09.2020 - 09.03.2022

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

1750
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
09.09.2020 - 09.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1751
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
09.09.2020 - 09.03.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
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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

1752
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
09.09.2020 - 09.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1753
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
10.09.2020 - 10.03.2022

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

1754
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
10.09.2020 - 10.03.2022

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

1755
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1756
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022

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

1757
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022

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

1758
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.09.2020 - 11.03.2022
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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

1759
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
13.09.2020 - 13.03.2022

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

1760
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
14.09.2020 - 14.03.2022

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

1761
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
14.09.2020 - 14.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1764
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
96000 Kč
80 %
18.09.2020 - 18.03.2022

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

1765
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
18.09.2020 - 18.03.2022

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

1766
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.09.2020 - 21.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1767
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.09.2020 - 21.03.2022

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

1768
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.09.2020 - 22.03.2022

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

1769
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.09.2020 - 23.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1770
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
23.09.2020 - 23.03.2022

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

1772
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
24.09.2020 - 24.03.2022
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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

1773
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
24.09.2020 - 24.03.2022

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

1774
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.09.2020 - 25.03.2022

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

1776
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
25.09.2020 - 25.03.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

1777
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

75 %
26.09.2020 - 26.03.2022

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III. a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
2.

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 371/20 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 70

pro 9

proti

0

Termín: 24. 11. 2020
zdržel se
0
byl přijat

71. (62) Rozpočtové opatření č. 372/20 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III. - NZÚ“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 69/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 372/20 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III. - NZÚ“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 372/20, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 367.500 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly, a to:
a)

snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 355.000 Kč na základě odstoupení třech
příjemců od realizace projektu,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 12.500 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“,
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c)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 367.500 Kč,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3253/2020, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem je oprava čísla popisného z čísla 60 na 63
uvedeného v části místo realizace,
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 - NZÚ“ v úhrnné výši 367.500 Kč níže
uvedeným žadatelům do 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

1651
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80%
14.07.2020 - 11.01.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1652
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80%
15.07.2020 - 12.01.2022

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

1653
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
16.07.2020 - 13.01.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III - NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného
vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III NZÚ,
2.

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízením rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 372/20 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 71

pro 9

proti

0

Termín: 24. 11. 2020
zdržel se
0
byl přijat

72. (81) Nominace zástupců Libereckého kraje v Monitorovacích výborech Programu
přeshraniční spolupráce Interreg V - A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 70/VI/20/RK
Nominace zástupců Libereckého kraje v Monitorovacích výborech Programu
přeshraniční spolupráce Interreg V - A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 a Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) nominaci Mgr. Jiřího Ulvra jako člena Monitorovacího výboru Interreg V - A Česká
republika – Polsko,
b) nominaci Mgr. Jiřího Ulvra jako člena Monitorovacího výboru Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020,
potvrzuje
a) Mgr. Michaela Ottu jako náhradníka člena Monitorovacího výboru Interreg V - A Česká
republika – Polsko 2014-2020,
b) Mgr. Michaela Ottu jako náhradníka člena Monitorovacího výboru Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení nominací
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 72 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (76) Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace
z Regionálního inovačního programu – Technická univerzita v Liberci - Ústav
pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 71/VI/20/RK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Regionálního
inovačního programu – Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec I-Staré Město, o prodloužení termínu
ukončení realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních
technologií“,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby
motorových dílů s využitím aditivních technologií“ z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020
a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2021
na 19. 2. 2021,
2) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/53/2020, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Technickou univerzitou v LiberciÚstavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, se sídlem Studentská
1402/2, 46001 Liberec I-Staré Město, IČO: 46747885, a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování
projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních technologií“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 73 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (63) Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Radvanec
b) darovací smlouva
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3. a) pozemku v k. ú. Volfartice
b) darovací smlouva
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 72/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Radvanec
b) darovací smlouva
3. a) pozemku v k. ú. Volfartice
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním p. p. č. 1788/2 o výměře 130 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, a evidovaný
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Sloup v Čechách,
se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, hodnota daru dle účetní evidence
činí 2.600 Kč (slovy: dva tisíce šest set korun českých), jedná se o pozemek, na němž
se nachází chodník,
2. s darováním části p. p. č. 997/1 nově označených jako p. p. č. 997/5 o výměře 19 m2,
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, části p. p. č. 997/1 nově označené jako 997/6
o výměře 686 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a části p. p. č. 997/1
nově označených jako p. p. č. 997/7 o výměře 145 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 817-73/2018 ze dne
4. 10. 2018, nacházejících se v k. ú. Radvanec, obci Radvanec, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 824 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Radvanec, se sídlem
Radvanec č. p. 756, 473 01 Nový Bor, hodnota daru dle účetní evidence činí 17.000 Kč
(slovy: sedmnáct tisíc korun českých), jedná se o pozemky, na kterých se nachází stavba
chodníku,
3. s darováním části p. p. č. 1279/1 nově označený jako p. p. č. 1279/3 o výměře 5 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 70481/2020 ze dne 24. 6. 2020, nacházejících se v k. ú. Volfartice, obci Volfartice,
a evidovaný na listu vlastnictví č. 399 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, 471 12 Volfartice, hodnota daru dle účetní
evidence činí 87,50 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých, 50 haléřů), jedná
se o pozemek, na němž se nachází část opěry mostu ve vlastnictví obce Volfartice,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3506/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Sloup v Čechách,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3507/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Radvanec,
3. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3508/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Volfartice
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a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 24. 11. 2020
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 74

pro 9

proti

0

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

75. (64) Budoucí přijetí daru tělesa bývalé silnice I/14 v délce cca 3,948 km (v úseku
od křižovatky se silnicí č. I/13 – Zhořeleckou ul. k první větvi mimoúrovňové křižovatky
s přeložkou silnice č. I/14 Tanvaldské ul. v Liberci) od Ředitelství silnic a dálnic ČR
M. Půta konstatoval, že se jedná o problematickou záležitost a navrhl svolání schůzky odboru
dopravy a odboru investic a nemovitého majetku.
Mgr. Staněk sdělil, že by měl být tento materiál stažen, neboť je nutné doladit majetkoprávní
záležitosti jak ze strany SML, tak i ŘSD.
M. Půta sdělil, že ze strany města nebyly učiněny žádné kroky.
Ing. Sviták potvrdil, že ze strany města Liberec nebylo učiněno nic.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze, na níž byl řešen způsob vyprojektování, rozdělení
kompetencí, vyjednání majetkových věcí, finančních a dopravních záležitostí.
M. Půta, na základě diskuze, požádal Mgr. Havlíka, aby zajistil v této záležitosti pracovní
jednání. Stáhl tento bod z programu jednání s tím, že je nutné doplnit materiál o smlouvu
se SML a stanovit odpovědnou osobu za Liberecký kraj.
76. (65) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Mgr. Staněk stručně představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 73/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00
Praha dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky č. ZZVZ/0043/20 „APOSS
Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (překročení maximální nepřekročitelné ceny),
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2.

výběru dodavatele veřejné zakázky „APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to B R E X, spol. s r.o.,
IČO 40232549, se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII za nabídkovou cenu
40.398.237,28 Kč bez DPH, tj. 46.733.531,59 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1526/2020 mezi Libereckým krajem a společností B R E
X, spol. s r.o., IČO 40232549, se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 75 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (66) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Mgr. Staněk stručně představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 74/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - APOSS Liberec, p.o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka D.stavby, s.r.o., IČO 28662482, se sídlem Třtí 13, 463 44 Sychrov,
dle § 113 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „TDI - APOSS Liberec, p.o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“, neboť objasnění mimořádně
nízké nabídkové ceny neobsahuje potvrzení skutečností dle § 113 odst. 4 zákona,
2.

výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MIJAPO s.r.o.,
IČO 07890711, se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves za nabídkovou cenu
228.000 Kč bez DPH, tj. 275.880 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/1527/2020
mezi Libereckým krajem a společností MIJAPO s.r.o., IČO 07890711, se sídlem Nová Víska
4, 463 31 Nová Ves
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 76 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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M. Půta požádal Ing. Miklíka, aby se zaměřil na způsob výběru TDI a BOZP dle DNS. Zda je
tento způsob výběru tak výhodný, jak bylo vždy avizováno.
78. (67) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Mgr. Staněk stručně představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 75/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
1. vyloučení účastníka Building management solutions s.r.o., IČO 28812999, se sídlem
Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, dle § 113 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky „BOZP - APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, Nová Ves“, neboť objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny neobsahuje
potvrzení skutečností dle § 113 odst. 4 zákona,
2. výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - APOSS Liberec, p.o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MIJAPO s.r.o.,
IČO 07890711, se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves za nabídkovou cenu 89.000 Kč
bez DPH, tj. 107.690 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1528/2020 mezi Libereckým krajem a společností MIJAPO s.r.o., IČO 07890711,
se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 77 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (68) Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „D“ - dodatek č. 10
Mgr. Staněk sdělil, že objekt byl předán podnikatelskému inkubátoru. V tuto chvíli probíhají
kontroly v rámci projektu. Byly zjištěny určité chyby na změnových listech 7 a 9, které jsou
napraveny tímto dodatkem a nemají vliv na cenu.
M. Půta požádal, aby pro novou radu a zastupitelstvo kraje, byl domluven den otevřených dveří
budovy „D“, včetně předložení souhrnné zprávy o průběhu a realizaci tohoto projektu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 76/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „D“ - dodatek č. 10
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Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 10 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018, uzavírané mezi Libereckým
krajem a společností CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
IČO 26768607, jehož předmětem je napravení chyb položek ve změnovém listu č. 7, který je
přílohou dodatku č. 7 smlouvy a ve změnovém listu č. 9, který je přílohou dodatku č. 9
smlouvy, bez vlivu na cenu díla
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 78 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (69) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Ochrana stromu jírovce maďalu
- realizace kořenové clony a navržených arboristických prací“
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal, aby po projednání byla upřesněna lokalita – název ulice.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 77/VI/20/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Ochrana stromu jírovce maďalu - realizace
kořenové clony a navržených arboristických prací“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Ochrana stromu jírovce maďalu - realizace kořenové
clony a navržených arboristických prací“, a to účastníku Treewalker, s.r.o., IČO: 27499511,
se sídlem č. p. 1, 513 01 Bystrá nad Jizerou, za nabídkovou cenu 207.860 Kč bez DPH,
251.510,60 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
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/2941/2020 mezi Libereckým krajem a společností
Treewalker, s.r.o., IČO: 27499511, se sídlem č. p. 1, 513 01 Bystrá nad Jizerou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 79 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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81. (70) Schválení záměru prodeje movitého majetku - ocelové konstrukce včetně její
demontáže na budově Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci
nad Nisou – formou veřejné elektronické aukce
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál.
Načež proběhla diskuze k rekonstrukci objektu v ul. Podhorské.
M. Půta se dotázal na uvedenou cenu ve výši 260 tis. Kč. Navrhl, aby po projednání byla
uvedena vyvolávací cena ve výši 300.000 Kč. Dále požádal o vypuštění informace
uvedené v důvodové zprávě v odstavci o realizované aukci v roce 2016.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 78/VI/20/RK
Schválení záměru prodeje movitého majetku - ocelové konstrukce včetně její demontáže
na budově Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou – formou
veřejné elektronické aukce
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje movitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, ocelové pomocné
konstrukce na budově Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci
nad Nisou formou veřejné elektronické aukce („eAukce“), za využití software pro eAukce
PROebiz,
2. doporučenou vyvolávací cenu ve výši 300.000 Kč bez DPH, s minimální výší příhozu
500 Kč bez DPH, dobu trvání aukčního kola na 20 minut s prodloužením vždy o 1 minutu,
při provedení změny ceny účastníkem v poslední 1 minutě aukčního kola,
3. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3946/2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, zajistit realizaci elektronické aukce.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 80 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (71) Veřejná zakázka „Školy bez bariér – Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 1
Mgr. Staněk stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 79/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/175/2020 veřejné zakázky „Školy bez bariér
– Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.
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– stavební práce“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností MSV
Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, 460 07 Liberec, IČO: 61328952, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 1.176.826,85 Kč bez DPH, tj. 1.423.960,49 Kč vč. DPH a méněpráce ve
výši 1.814.681,18 Kč bez DPH, tj. 2.195.764,23 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové
ceny o 637.854,33 Kč bez DPH, tj. 771.803,74Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 81 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (72) Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 2
Mgr. Staněk stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Miklík znovu požádal, aby součástí materiálů byly podpisy technického dozoru stavby
a dalších odpovědných osob.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 80/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/179/2020, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STAVO – UNION,
stavební společnost s r.o., se sídlem V Aleji 1544/23, Jablonec nad Nisou, IČO 254 07 317,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 412.075,95 Kč bez DPH, tj. 498.611,90 Kč vč. DPH,
a méněpráce ve výši 403.865,49 Kč bez DPH, tj. 488.677,24 Kč vč. DPH, čímž dojde
k navýšení celkové ceny na 5.596.367,04 Kč bez DPH, tj. 6.771.604,12 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 82 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (73) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava kapitol 914 08
– působnosti a 917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10
– působnosti, právní odbor – převod finančních prostředků na právní služby ve věci
rozšíření těžby dolu Turów
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
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a zemědělství.
V. Židek shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
M. Půta konstatoval, že na poradu uvolněných radních bude předložena zpráva od společnosti
Frank bold advokáti o aktuální situaci.
RNDr. Šádková požádala o úpravu zastupitelské košilky po projednání, v níž došlo k chybě
v psaní.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 81/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava kapitol 914 08 – působnosti
a 917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 – působnosti, právní
odbor – převod finančních prostředků na právní služby ve věci rozšíření těžby dolu
Turów
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 370/20, kterým se upravují ukazatele kapitol
914 08 - působnosti a 917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, a 914 10
– působnosti, právní odbor, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje, a to následovně:
1. snižují výdaje v kapitole 914 08 - Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
celkem o částku 440.000 Kč, a to dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní prostředí
o částku 300.000 Kč a dílčí ukazatel Udržitelnost projektů o částku 140.000 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
specifický ukazatel Semilský pecen - Semily o částku 100.000 Kč,
3. navyšují výdaje v kapitole 914 10 – Působnosti, odbor právní, dílčí ukazatel Poradenské
a právní služby, správní, soudní aj. poplatky o částku 540.000 Kč
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, předložit
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 370/20 Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
a schválení.
Termín: 24. 11. 2020
hlasování č. 83 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (74) Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 11. 2020
M. Půta okomentoval návrh programu 1. zastupitelstva kraje dne 24. 11. 2020.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 82/VI/20/RK
Příprava 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 11. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
24. 11. 2020.
hlasování č. 84 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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86. (89) Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona,
projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
M. Půta shrnul obsah předloženého materiálu a poděkoval za iniciativu Ing. Ramzerovi.
Mgr. Havlík doplnil, že co se týká procesu, jsou nastaveny rozumné změny, ale změny týkající
se změny struktury celého úřadu nejsou šťastné.
Ing. Ramzer doplnil, že takto to prošlo 1. čtením, je shoda, že by mělo být 2. čtení a zde by měl
být velký pozměňovací návrh. Elektronické zrychlení je schváleno. Velké souhrnné stanovisko
by mělo zmizet pro malé stavby do konkrétního rozměru. Zde se jedná o to, že změnou struktury
se naruší to, co vzniklo v roce 2000. Problém je v tom, že lidé ze vzdálených obcí v Libereckém
kraji by museli jezdit do Liberce do nově zřízené instituce. Zásadní problém je v tom, že není
přípustné, aby vznikl druhý úřad.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 83/VI/20/RK
Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona,
projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Rada kraje po projednání
potvrzuje
své nesouhlasné stanovisko k navrhované rekodifikaci stavebního práva, které přijala svým
usnesením č. 2311/19/mRK ze dne 13. 12. 2019
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat o tomto nesouhlasném stanovisku
poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolené za Liberecký kraj
a předsedy všech poslaneckých klubů a vyzvat je, aby tento návrh zákona nepodpořili.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 85 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. Různé
M. Půta zahájil projednávání ohledně obsazení dozorčí rady a představenstva Krajské
nemocnice Liberec, a.s., zástupci Libereckého kraje pro toto funkční období. Předpokládaný
termín valné hromady KNL by měl být v lednu 2021.
M. Půta dále upřesnil a popsal historický průběh vyjednávání a řešení rekonstrukce komunikace
v úseku od křižovatky se silnicí č. I/13 - Zhořeleckou ul. k první větvi mimoúrovňové
křižovatky s přeložkou silnice č. I/14 Tanvaldské ul. v Liberci, kterou je nutné zrealizovat, a to
z důvodu její důležitosti při připojení na CUM. Zdůraznil, že stále neexistuje projekt, SML má
v současné chvíli pouze vizualizaci. Navrhl možnost, že tento úsek vyprojektuje Liberecký kraj
nikoli město Liberec. Načež proběhla diskuze ohledně nutnosti a potřebnosti uvedené
rekonstrukce této komunikace, včetně jejího kompletního zasíťování.
Ing. Ramzer pozval členy rady kraje na jednání zastupitelstev v Jilemnici a ve Frýdlantu.
Mgr. Tulpa sdělil, že první antigenní testy byly doručeny do sociálního zařízení v Mimoni.
Ing. Vinklátová zrekapitulovala navržené zástupce Libereckého kraje v kulturních komisích
Rady Libereckého kraje. Doplnila, že na příští jednání rady kraje bude zpracován a předložen
materiál o složení kulturních komisí.
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Mgr. Havlík sdělil, že Krajský úřad Libereckého kraje nebude nařizovat plošnou dovolenou
svým zaměstnancům na 13. 11. 2020 a 16. 11. 2020, jak doporučovala vláda.
M. Půta se dotázal, zda členové rady budou dne 16. 11. 2020 přítomni. Po jejich potvrzení
sdělil, že v pondělí 16. 11. 2020 se standardně uskuteční porada uvolněných radních.
V. Židek požádal o svolání samostatné tiskové konference ohledně řešení problematiky týkající
se rozšíření dolu Turów.
Další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil
1./VI zasedání rady kraje v roce 2020 v 11.00 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Ing. Dan Ramzer

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 12. 11. 2020
Zapsala Jitka Machálková
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