Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 1. 12. 2020
USNESENÍ č. 91/VI/20/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 64/14/RK, 1177/18/RK, 578/19/RK, 433/20/RK, 1129/20/mRK,
1155/20/mRK, 1241/20/RK, 1356/20/RK,1405/20/RK, 1406/20/RK, 1437/20/mRK, 1441/20/mRK,
1451/20/RK, 1482/20/RK, 1523/20/RK, 1524/20/RK, 1525/20RK, 1527/20/RK, 1641/20/mRK,
1642/20/mRK, 1643/20/mRK, 1653/20/mRK, 1657/20/mRK, 1664/20/mRK, 1665/20/mRK,
1670/20/mRK, 1680/20/RK, 1681/20/RK, 1683/20/RK, 1696/20/RK, 1725/20/RK, 1729/20/RK,
1730/20/RK, 1732/20/RK, 1733/20/RK, 1745/20/RK, 1760/20/RK, 1766/20/RK, 1782/20/RK,
1783/20/RK, 1784/20/RK, 1786/20/RK, 1797/20/RK, 1798/20/RK, 1807/20/mRK, 1809/20/mRK,
1813/20/mRK, 1823/20/mRK, 1824/20/mRK, 1825/20/mRK, 1826/20/mRK, 1827/20/mRK,
1828/20/mRK, 1829/20/mRK, 3/VI/20/RK, 4/VI/20/RK, 5/VI/20/RK, 6/VI/20/RK, 9/VI/20/RK,
13/VI/20/RK, 15/VI/20/RK, 17/VI20/RK, 21/VI/20/RK, 23/VI/20/RK, 24/VI/20/RK, 27/VI/20/RK,
28/VI/20/RK, 29/VI/20/RK, 30/VI/20/RK, 31/VI/20/RK, 35/VI/20/RK, 40/VI/20/RK, 42/VI/20/RK,
46/VI/20/RK, 52/VI/20/RK, 60/VI/20/RK, 61/VI/20/RK, 62/VI/20/RK, 65/VI/20/RK, 66/VI/20/RK,
71/VI/20/RK, 78/VI/20/RK, 80/VI/20/RK, 81/VI/20/RK, 89/VI/20/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1532/20/RK z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020,
- 1741/20/mRK z 23. 10. 2020 na 10. 12. 2020,
- 1743/20/mRK z 15. 11. 2020 na 31. 12. 2020,
- 1753/20/RK z 15. 11. 2020 na 10. 12. 2020,
- 1754/20/RK z 15. 11. 2020 - 10. 2. 2020,
- 1775/20/RK z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020,
- 1776/20/RK z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020.
USNESENÍ č. 92/VI/20/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č. 380/19/ZK z 30. 9. 2020 na 28. 2. 2021,
vypouští
ze sledování usnesení č. 255/20/ZK, 346/20/ZK, 374/20/ZK
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 93/VI/20/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. listopadu do 24. listopadu 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti za období od 3. listopadu do 24. listopadu 2020
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 3. listopadu do 24. listopadu 2020.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 94/VI/20/RK
Vyhodnocení 1./VI zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 11. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 11. 2020
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, předložit písemnou informaci do zastupitelstva
kraje obsahující výsledky šetření nadregionálních funkcí příspěvkových organizací obcí a měst
Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, zaslat písemnou odpověď Ing. Petru
Beitlovi, ohledně důvodů, na jejichž základě došlo v tomto měsíci ke změně dopravního režimu
na objízdných trasách k dálnici D10. Rovněž vysvětlení významu termínu „nástup zimy“.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 95/VI/20/RK
Harmonogram jednání rady kraje na období leden až prosinec 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Rady Libereckého kraje na období leden až prosinec 2021
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schváleným harmonogramem
jednání Rady Libereckého kraje na období leden až prosinec 2021 zaměstnance Krajského
úřadu Libereckého kraje,
2)

Termín: 11. 12. 2020
Martinu Půtovi, hejtmanovi, seznámit členy zastupitelstva kraje se schváleným
harmonogramem jednání Rady Libereckého kraje na období leden až prosinec 2021 formou
písemné informace.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 96/VI/20/RK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období leden až prosinec 2021
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Rada kraje po projednání
souhlasí
s harmonogramem jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na období leden až prosinec 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit k projednání zastupitelstvu kraje harmonogram jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje na období leden až prosinec 2021.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 97/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1905/2020 s obcí Vítkovice,
č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí Kravaře
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost obce Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice, IČO: 00276260, o změnu parametrů
projektu „Nákup ochranných prostředků“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 178/20/ZK
ze dne 23. 6. 2020,
2. žádost obce Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01 Háje nad Jizerou, IČO: 00275689,
o prodloužení termínu ukončení projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro ochranu
obyvatel – 2. etapa“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 178/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
3. žádost obce Kravaře, Náměstí 166, 471 03 Kravaře, IČO: 00260657, o prodloužení termínu
ukončení projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z rozpočtu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 317/19/ZK
ze dne 27. 8. 2019,
souhlasí
1. se změnou parametrů projektu „Nákup ochranných prostředků“ obce Vítkovice z původních:
„zásahový oblek - 4 ks; držák svítilny na přilbu - 5 ks; svítilna - 5 ks; reflexní vesta - 3 ks; kukla
- 10 ks; zásahová obuv - 4 ks; přilba - 5 ks; zásahové rukavice - 10 ks“ na nové: „zásahový
oblek - 4 ks; integrovaná LED svítilna pro přilbu - 5 ks; reflexní vesta - 3 ks;
kukla - 10 ks; zásahová obuv - 4 ks; přilba - 5 ks; zásahové rukavice - 10 ks“,
2. s prodloužením termínu ukončení projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro ochranu
obyvatel – 2. etapa“ obce Háje nad Jizerou z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a s prodloužením
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,
3.

4.

5.

s prodloužením termínu ukončení projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice“ obce Kravaře
z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,
s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1905/2020 na realizaci projektu „Nákup ochranných prostředků“, uzavřené mezi obcí
Vítkovice, Vítkovice 243, 512 38 Vítkovice, IČO: 00276260, a Libereckým krajem,
s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č. OLP/1850/2020 na realizaci projektu „Nákup vybavení jednotky předurčené pro ochranu
obyvatel – 2. etapa“, uzavřené mezi obcí Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01 Háje
nad Jizerou, IČO: 00275689, a Libereckým krajem,
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s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3466/2019 na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice“, uzavřené mezi obcí
Kravaře, Náměstí 166, 471 03 Kravaře, IČO: 00260657, a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje „Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1905/2020 s obcí Vítkovice,
č. OLP/1850/2020 s obcí Háje nad Jizerou a č. OLP/3466/2019 s obcí Kravaře“ k projednání.
Termín: 22. 12. 2020
6.

USNESENÍ č. 98/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 402/20 – úprava specifických ukazatelů výdajů kapitoly 920 15
– Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 402/20, kterým se upravují výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje,
odbor kancelář ředitele, a to tak, že se snižuje specifický ukazatel „Rekonstrukce parkovacích ploch“
o částku 1.300.000 Kč, a současně se navyšuje specifický ukazatel „Rekonstrukce areálových
rozvodů" o částku 1.300.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 402/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 99/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uměleckých děl OLP/1967/2020 mezi Libereckým krajem
a Oblastní galerií Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uměleckých děl č. OLP/1967/2020, uzavíraný
mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova
723/14, 460 01 Liberec I - Staré město, IČO: 00083267
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválený dodatek č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce uměleckých děl č. OLP/1967/2020, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 100/VI/20/RK
Pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů Libereckého kraje v Senátu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s pověřením Michaela Canova, člena Zastupitelstva Libereckého kraje, aby po dobu výkonu funkce
senátora Senátu Parlamentu České republiky zastupoval v Senátu zájmy Libereckého kraje
definované příslušným usnesením Zastupitelstva nebo Rady Libereckého kraje (např. v rámci
zákonodárné iniciativy a dalších případů)
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit pověření zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 101/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 382/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje – neinvestiční
dotace MPSV na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na krajských úřadech
v souvislosti s epidemií COVID_19 a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, ÚZ 13015
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 382/20, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2020 z titulu přijaté neinvestiční dotace
MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských
úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 za období 13. 3. 2020 – 31. 5. 2020 o částku 46.339
Kč, dotace je vedena pod účelovým znakem (ÚZ) 13015,
2. navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 051600, Dotace na výkon sociální práce, o částku 46.339 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 382/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 102/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 383/20 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních
věcí v projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535)
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 383/20, kterým se:
snižují nespecifikované rezervy výdajové kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický
odbor, o částku 402.791,10 Kč a navyšují výdaje kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor
sociálních věcí na projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji"
reg. č. CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 o celkovou částku 402.791,10 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 383/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 103/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20 – snížení výdajů v kapitole 912 05 – účelové
příspěvky PO, 913 05 – příspěvkové organizace, 914 05 - působnosti a navýšení výdajů
v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 388/20, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu
Libereckého kraje následovně
1. snižuje se kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, sociální odbor v celkové výši
537.454,37 Kč:
a) snížením výdajů č. a. 5501261519 - Domov Raspenava, p. o. - Automobil pro klienty
Domova Raspenava v celkové výši 196.677 Kč,
b)
c)
d)

snížením výdajů č. a. 5501271523 - Dětské centrum Liberec, p. o. - Osmimístná dodávka
pro zařízení Dětské centrum Liberec v celkové výši 134.066 Kč,
snížením výdajů č. a. 5501441508 - Služby soc. péče TEREZA, p. o. - pořízení 9 ks
polohovacích postelí vč. Matrací v celkové výši 199.571,55 Kč,
snížením výdajů č. a. 5501541514 - Domov pro seniory Vratislavice - Nová kabelová
přípojka NN pro DS Vratislavice v celkové výši 173,82 Kč,

e)snížením výdajů č. a. 5501551520 - APOSS Liberec, p. o. - pořízení konvektomatu,
digestoře a nerezových regálů v celkové výši 6 966 Kč,
snižuje se kapitola 913 05 Příspěvkové organizace, sociální odbor v celkové výši
4.973.865,98 Kč:
e)

2.

a)
b)
c)

snížením provozního příspěvku u organizace č. 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace, v celkové výši 490.008 Kč,
snížením provozního příspěvku u organizace č. 1513 Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, v celkové výši 381.270 Kč,
snížením č. a. 13050000 Finanční rezerva OSV - provozní příspěvek pro PO v celkové výši
4.102.587,98 Kč,

3. snižuje se kapitola 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí v celkové výši 2.500.000 Kč:
snížením výdajů č. a. 054805 -Spolufinancování objednaných lůžek subjektům zařazeným
do základní sítě sociálních služeb v celkové výši 2.500.000 Kč,
4. navyšuje se kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
v celkové výši 8.011.320,35 Kč:
navýšením výdajů č. a. 590871513 - Domov důchodců Velké Hamry, p. o. - přístavba
DZR - navýšení kapacity I. Etapa v celkové výši 8.011.320,35 Kč
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 388/20 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 104/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 389/20 – navýšení příjmů a navýšení výdajů kraje v kapitole 917 05
- Transfery odboru sociálních věcí – z titulu poskytnutých účelových neinvestičních dotací
ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím Libereckého kraje (MPSV – kompenzace
vícenákladů)
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 389/20, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 22.786.126 Kč z titulu
poskytnutých účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva práce
a sociálních věcí, příspěvkovým organizacím kraje a kterým se navyšují výdaje kapitoly 917 05
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– Transfery odboru sociálních věcí o částku 22.786.126 Kč na kompenzaci vícenákladů a výpadků
zdrojů příspěvkových organizací kraje v resortu sociálních věcí v souvislosti s epidemií Covid_19
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 389/20 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 105/VI/20/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb v krajské Základní síti sociálních služeb
Libereckého kraje – změna výše vyrovnávací platby, žádost o navýšení vyrovnávací platby
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
níže vyznačené změně Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu spočívající
v úpravě výše nákladů a příjmů poskytované sociální služby a výše vyrovnávací platby na rok 2020:
Číslo
dodatku k
Pověření

D1 k
POV/021/202
0

D1 k
POV/021/202
0

Poskyto
vatel

Domov
Raspenava,
příspěvkov
á
organizace

Domov
Raspenava,
příspěvkov
á
organizace

IČO

Registračn
í číslo
služby

Druh
služby

§48 –
Domovy
71220089

71220089

pro osoby
se
zdravotním
postižením

3152221

§67 –
Sociálně
terapeutick
é dílny

1467756

Vypočtené
náklady (v
Kč)

Výnos
y
služby
(v Kč)

Vyrovnávac
í platba
(v Kč)

původní
hodnota

25.750.000

4.844.
000

20.906.000

463
61
Rasp
enav
a

nová
hodnot
a

27.226.000

5.525.
000

21.701.000

Fučík
ova
432,
463
61
Rasp
enav
a

původní
hodnota

5.506.000

0

5.506.000

nová
hodnot
a

6.274.500

0

6.274.500

Adre
sa

Změna

Fučík
ova
432,

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat dodatek
k Pověření SGEI s výše uvedeným poskytovatelem.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 106/VI/20/RK
Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku svěřeného zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku – sporák s troubou MKN Optima 700, rychlovarný kotel MKN
Optima, smažící pánev MKN Optima 2 ks, konvektomat UNOX XVC 1005 EP + zavážecí vozík,
mycí stroj na černé nádobí ColGed S-200 ABT, svěřeného 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 resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
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Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 107/VI/20/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za II. pololetí 2020
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem resortu sociálních věcí
1. Mgr. Vladimíru Ptáčkovi, řediteli zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
2. Mgr. Ivo Brátovi, řediteli zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
3. Mgr. Petře Bröcklové, ředitelce zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Cvikov,
4. Ing. Pavlu Kosovi, řediteli zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
Jestřebí,
5. Mgr. Iloně Pírkové, ředitelce zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková
organizace, se sídlem Česká Lípa,
6. Bc. Marii Vojtíškové, ředitelce zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
se sídlem Benešov u Semil,
7. Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelce zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, se sídlem Sloup v Čechách,
8. Mgr. Heleně Housové, ředitelce zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Rokytnice nad Jizerou,
9. Ing. Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace,se sídlem Jablonec nad Nisou,
10. Mgr. Čestmíru Skrbkovi, řediteli zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, se sídlem Velké Hamry,
11. Mgr. Evě Stehlíkové, ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem Liberec,
12. Bc. Radimu Pochopovi, řediteli zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem Český Dub,
13. Mgr. Karle Salabové ředitelce zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem,
14. Bc. Janu Gabrielovi, řediteli zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem Liberec,
15. PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem
Raspenava,
16. Mgr. Ivaně Vodrážkové, ředitelce zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Liberec,
17. Mgr. Janě Lachmanové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
se sídlem Hodkovice nad Mohelkou,
18. PhDr. Lence Kadlecové, ředitelce zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem Jablonec nad Nisou,
19. Mgr. Jindřišce Korečkové, ředitelce zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se
sídlem Liberec
a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat o usnesení rady
kraje ředitele/ředitelky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 108/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 399/20 – navýšení celkových příjmů rozpočtu kraje o účelovou
neinvestiční dotaci a navýšení výdajové kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, odbor
sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“
(reg. č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535)
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 399/20, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 905.837,46 Kč,
navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 05
– Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s rodinou
v Libereckém kraji“ reg. č. CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 o celkovou částku
905.837,46 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 399/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
2.

USNESENÍ č. 109/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava a rekonstrukce
elektronické požární signalizace v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách“ Domovem
důchodců Sloup v Čechách, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava a rekonstrukce elektronické požární signalizace v celém areálu Domova
důchodců Sloup v Čechách“ Domovem důchodců Sloup v Čechách, příspěvkovou organizací,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentací“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat ředitelku
Domova důchodů Sloup v Čechách, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu se zahájením
výběrového řízení.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 110/VI/20/RK
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
zřízení Protidrogové komise Rady Libereckého kraje;
jmenuje
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a)
b)

předsedu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana,
pověřeného řízením rezortu sociálních věcí,
místopředsedu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje MUDr. Davida Adamečka,

členy Protidrogové komise Rady Libereckého kraje:
Mgr. Jana Molnára,
MUDr. Jaromíra Honse, Ph.D.,
plk. Mgr. Vladimíra Lukáška,
Mgr. Miloslava Hlubučka,
Mgr. Aleše Vaňka,
Bc. Jiřího Simetha,
Mgr. Alenu Švejdovou,
MUDr. Víta Šlechtu,
MUDr. Vladimíra Valentu, Ph.D.,
Mgr. Josefa Váňu,
Bc. Martinu Teplou,
Daniela Křikavu,
schvaluje
a) Jednací řád Protidrogové komise Rady Libereckého kraje;
b) Statut Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
c)

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu sociálních věcí, předložit
informaci o zřízení a jmenování členů Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 111/VI/20/RK
Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Rada kraje po projednání
schvaluje
zřízení Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
jmenuje
a) předsedu "Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování" Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních
věcí,
b) členy Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Rady Libereckého kraje:
Mgr. Luďka Tesarčíka,
Mgr. Michaelu Límovou,
Michaelu Albrechtovou,
Mgr. Lenku Havlíčkovou,
Oleksandra Bilanyče,
Reného Nesvadbu,
Martinu Leinerovou,
Ing. Lubomíra Záleského,
Mgr. Zuzanu Palečkovou,
kpt. Bc. Danuši Trojákovou,
Le Van Bana,
Radka Šandora,
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Žanetu Kaprasovou,
Petru Laurin,
schvaluje
Statut Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny a sociální začleňování
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu sociálních věcí, předložit
informaci o zřízení a jmenování členů Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Rady Libereckého kraje Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 112/VI/20/RK
Zmocnění náměstka hejtmana Ing. Zbyňka Miklíka pro úkony zadavatele ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Zbyňka Miklíka, zvoleného do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje pro
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 13/VI/20/ZK ze dne 3. 11. 2020, aby jednal jménem Libereckého kraje
při následujících úkonech Libereckého kraje jakožto zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dále k podepisování dokumentů souvisejících
se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky a služby
a předpokládaná hodnota je vyšší než 500.000 Kč bez DPH a současně je rovna nebo nižší
než 2.000.000 Kč bez DPH nebo jejichž předmětem jsou stavební práce a předpokládaná hodnota
je 500.000 Kč bez DPH a vyšší a současně je rovna nebo nižší než 6.000.000 Kč bez DPH, přičemž
u zakázek zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek je oprávněn podepisovat
- výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci v rámci zadávacích řízení dle § 3, písm. a) – i)
zákona, všechny úkony zadavatele dle § 138-142 zákona v dynamickém nákupním systému a dle §
143 - § 150 zákona v soutěži o návrh,
vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona – v RK změna lhůty pro podání nabídek,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona – v RK informace o změně lhůty pro
podání nabídek,
rozhodnutí o vyloučení účastníka dle § 48 zákona, § 124 odst. 2 a 3 zákona, § 122 odst. 5 zákona, §
58 odst. 3 zákona, § 61 odst. 5 zákona, § 68 odst. 4 zákona, § 72 odst. 4 zákona, § 85 odst. 3 zákona,
§ 88 odst. 2 zákona, § 107 odst. 5 zákona, § 112 odst. 4 zákona, § 113 odst. 6, § 139 odst. 6 zákona,
§ 146 odst. 4 zákona a § 195 odst. 1 zákona,
- vyzvání k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení dle § 125 odst. 1 a 2 zákona,
- zrušení zadávacího řízení dle § 127 zákona,
- oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona,
- oznámení o výběru dodavatele dle § 50 zákona,
- rozhodnutí o námitkách dle § 245 zákona a § 247 odst. 2 zákona,
- smlouvu dle § 124 zákona včetně dodatků,
- smlouvu o společném zadávání dle § 7 zákona,
- smlouvu o centralizovaném zadávání dle § 9 zákona,
- písemnou zprávu zadavatele dle § 217 zákona,
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- vrácení jistoty účastníkům dle § 41 odst. 6 zákona,
- zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 49 odst. 2 zákona,
- rámcovou dohodu dle § 133, § 134 a §135 zákona,
- žádost o předložení dokladů o kvalifikaci dle § 136 odst. 1 zákona,
- oznámení o zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému nebo jeho odmítnutí dle § 139
odst. 6 zákona, § 140 odst. 2 zákona,
- rozhodnutí o zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, který podal žádost o účast
po zavedení dynamického nákupního systému,
- žádost o předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení dle § 140 odst. 3 zákona,
- soutěžní podmínky dle § 144 zákona,
- vysvětlení soutěžních podmínek dle § 144 odst. 2 zákona,
- oznámení o výběru návrhu dle § 149 odst. 1 zákona,
- výzvy k předběžné tržní konzultaci dle § 33 zákona,
a u veřejných zakázek malého rozsahu je oprávněn podepisovat
- výzvu k podání nabídky,
- vysvětlení zadávací dokumentace,
- změnu nebo doplnění zadávací dokumentace,
- výzvu k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů,
- rozhodnutí o vyloučení účastníka,
- vyzvání k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení,
- výzvu k předložení dokladů před podpisem smlouvy,
- zrušení výběrového řízení,
- oznámení o výběru dodavatele,
- smlouvu s vybraným dodavatelem včetně dodatků
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení plné moci č. PM/181/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 113/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. – výstavba nových prostor“ – jmenování hodnotící
komise
Rada kraje po projednání
jmenuje
hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ ve
složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Barbora Plischková, projektová manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
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náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
PhDr. Květa Kutílková, ředitelka příspěvkové organizace,
náhradník: Ing. Kateřina Zajíčková, ekonomka příspěvkové organizace
Pavel Lžičař, starosta města Raspenava
náhradník: Ing. Ludvík Gondkovský, správa majetku, pozemky, město Raspenava
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit svolání hodnotící komise k jednání.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 114/VI/20/RK
Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI - Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ –
jmenování hodnotící komise
Rada kraje po projednání
jmenuje
hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky „TDI - Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Barbora Plischková, projektová manažerka oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
PhDr. Květa Kutílková, ředitelka příspěvkové organizace,
náhradník: Ing. Kateřina Zajíčková, ekonomka příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit svolání hodnotící komise k jednání.
Termín: 28. 02. 2021
USNESENÍ č. 115/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice –
jednorázové latexové rukavice nepudrované vel. S“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že I. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové latexové rukavice
nepudrované vel. S“ v celkovém počtu 60.000 ks v rámci dynamického nákupního systému „Centrální
nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka VULKAN – Medical, a.s., se sídlem U gumovky
439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, za nabídkovou cenu 1,96 Kč za kus bez DPH (při
celkovém počtu 60.000 ks rukavic je hodnota veřejné zakázky 117.600 Kč bez DPH, tj. 142.296 Kč
včetně DPH),
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/4072/2020 mezi Libereckým krajem a společností VULKAN – Medical a.s.,
se sídlem U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, na 2.000 kusů latexových
rukavic nepudrovaných vel. S, za celkovou nabídkovou cenu 3.920 Kč bez DPH, tj. 4.743,20 Kč vč.
DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 116/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice –
jednorázové latexové rukavice nepudrované vel. M“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že I. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové latexové rukavice
nepudrované vel. M“ v celkovém počtu 71.700 ks v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka VULKAN – Medical, a.s., se sídlem U
gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, za nabídkovou cenu 1,96 Kč za kus bez
DPH (při celkovém počtu 71.700 ks rukavic je hodnota veřejné zakázky 140.532 Kč bez DPH, tj.
170.043,72 Kč včetně DPH),
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/4073/2020 mezi Libereckým krajem a společností VULKAN – Medical a.s.,
se sídlem U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, na 2.000 kusů latexových
rukavic nepudrovaných vel. M, za celkovou nabídkovou cenu 3.920 Kč bez DPH, tj. 4.743,20 Kč vč.
DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 117/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice –
jednorázové latexové rukavice nepudrované vel. L“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že I. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové latexové rukavice
nepudrované vel. L“ v celkovém počtu 72.500 ks v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka VULKAN – Medical, a.s., se sídlem U
gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, za nabídkovou cenu 1,96 Kč za kus bez
DPH (při celkovém počtu 72.500 ks rukavic je hodnota veřejné zakázky 142.100 Kč bez DPH, tj.
171.941 Kč včetně DPH),
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/4074/2020 mezi Libereckým krajem a společností VULKAN – Medical a.s.,
se sídlem U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, na 2.000 kusů latexových
rukavic nepudrovaných vel. L, za celkovou nabídkovou cenu 3.920 Kč bez DPH, tj. 4.743,20 Kč vč.
DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 118/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice –
jednorázové latexové rukavice nepudrované vel. XL“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že I. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové latexové rukavice
nepudrované vel. XL“ v celkovém počtu 37.800 ks v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka VULKAN – Medical, a.s., se sídlem U
gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, za nabídkovou cenu 1,96 Kč za kus bez
DPH (při celkovém počtu 37.800 ks rukavic je hodnota veřejné zakázky 74.088 Kč bez DPH, tj.
89.646,48 Kč včetně DPH),
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/4075/2020 mezi Libereckým krajem a společností VULKAN – Medical a.s.,
se sídlem U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 27226158, na 2.000 kusů latexových
rukavic nepudrovaných vel. XL, za celkovou nabídkovou cenu 3.920 Kč bez DPH, tj. 4.743,20 Kč
vč. DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 119/VI/20/RK
Odměna ředitelům příspěvkových organizací resortu zdravotnictví za II. pololetí roku 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)
b)

odměnu řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., za výsledky řízení organizace v II.
pololetí roku 2020,
odměnu řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., za výsledky řízení
organizace v II. pololetí roku 2020

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit rozhodnutí o
poskytnutí schválené odměny Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 16. 12. 2020
USNESENÍ č. 120/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4923/2019 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu respiračních
nemocí Cvikov na rok 2020
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu Léčebně
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532, Cvikov
II, 471 54 Cvikov, v tomto rozsahu:
NÁZEV
PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

Číslo původní
smlouvy

Léčebna respiračních
OLP/4923/2019
nemocí Cvikov

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč
CELKEM
z toho
CELKEM
dle
dle původní
Dodatku č.
na provoz
na odpisy
smlouvy
1
2.500.000

2.250.000

2.250.000

0

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4923/2019 o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu č. OLP/4923/2019 mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54
Cvikov, kterým se upravuje výše provozního příspěvku na rok 2020 v návaznosti na usnesení č.
154/20/ZK – ZR-RO č. 150/20 restriktivní opatření k udržení vyrovnaného stavu rozpočtu kraje na
rok 2020
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/4923/2019 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 12. 2020
USNESENÍ č. 121/VI/20/RK
Změna zástupců Libereckého kraje v Řídícím výboru projektu „Modernizace KNL, a.s.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
dopis generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s., MUDr. Richarda Lukáš, Ph.D.,
ze dne 11. 11. 2020 s žádostí o nominaci jednoho zástupce Libereckého kraje do Řídícího výboru
Projektu modernizace KNL, a to v souladu s čl. 1 a 3 jeho Statutu,
navrhuje
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do Řídícího výboru Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s., jako zástupce
Libereckého kraje:
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, informovat o usnesení
MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 122/VI/20/RK
Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 46744991,
a to z důvodu navýšení hodnoty nemovitého majetku u staveb
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje novou Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace ke schválení.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 123/VI/20/RK
Provádění změn rozpočtu 2020 prostřednictvím rozpočtových opatření v období do konce roku
2020, ve kterém již orgány kraje nezasedají
Rada kraje po projednání
schvaluje
provádění změn rozpočtu 2020 Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana, rezort ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, prostřednictvím rozpočtových opatření
v období do konce roku 2020, ve kterém již orgány kraje nezasedají
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
1) provádět, v souladu s pravidly k rozpočtu kraje 2020, změny rozpočtu 2020 prostřednictvím
rozpočtových opatření, v období do konce roku 2020, ve kterém orgány kraje již nezasedají,
2)

Termín: 31. 12. 2020
předložit na jednání rady kraje písemnou informaci o provedených změnách rozpočtu kraje
v závěru roku 2020.
Termín: 31. 01. 2021

USNESENÍ č. 124/VI/20/RK
Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2020 v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
Zásady pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2020 v roce 2021
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, koordinovat dodržování radou kraje schválených zásad pro použití
nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2020 v roce 2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 125/VI/20/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 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 listopad roku
2020 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 126/VI/20/RK
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.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 365/20, kterým se upravuje kapitola 917 04
– transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 250.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly:
A. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04805003455 - Základní umělecká škola,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace – Akademie umění a kultury
pro seniory Libereckého kraje, ve výši 250.000 Kč,
B. zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04811730000 s názvem MAJÁK o.p.s.
– Krizová intervence 2020, ve výši 250.000 Kč,
2.

3.

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace společnosti MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276, se sídlem
Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, na akci číslo 04811730000 Krizová intervence 2020,
ve výši 250.000 Kč,
se zněním smlouvy č. OLP/3440/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276, se sídlem Konopná
776/8, 460 14 Liberec

a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20 a poskytnutí
dotace společnosti Maják o.p.s., k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 12. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/3440/2020 k podpisu hejtmanovi kraje, a to za podmínky schválení změny rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 365/20 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 127/VI/20/RK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 385/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora
sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020 - 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 385/20, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.875.523 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1.1 snížení ukazatele 04809150000 Dotační program Podpora sportovní infrastruktury
– nespecifikovaná rezerva o 2.875.523 Kč,
1.2 zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 2.875.523 Kč, z toho:
Číslo akce
04811810000
04811820000
04811832006
04811840000
04811852036

2.

Název akce
Tělocvičná jednota Sokol Turnov - Rekonstrukce stropu hlavního sálu
sokolovny v Turnově
SK ZÁSADA z.s. - Technické zhodnocení fotbalového hřiště SK
Zásada systémem zavlažování
Město Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku
nad Nisou
FK Železný Brod, z.s. - Rekonstrukce hřiště s UMT
Obec Nová Ves - Víceúčelové hřiště

Výše v Kč
600.000
300.000
330.620
644.903
1.000.000

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis na projekt
příjemci:

Žadatel

IČO

Sídlo

Tělocvičná
Skálova 540,
jednota Sokol 13582518
51101 Turnov
Turnov

SK ZÁSADA
Zásada 344,
43254292
z.s.
46825 Zásada

Název projektu
Rekonstrukce stropu
hlavního sálu
sokolovny
v Turnově
Technické
zhodnocení
fotbalového hřiště
SK Zásada
systémem
zavlažování

Parametr projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Náklady
celkem
v Kč

Termín
realizace

Dotace do
výše v Kč

Výměra stropu
hlavního sálu
sokolovny/m2/265

5.850.000

1. 5. 2020 –
18. 12. 2020

600.000

Automatický
zavlažovací
systém/ks/1

1.000.000

1. 7. 2020 –
31. 12. 2021

300.000

Město
Hrádek nad
Nisou

Horní náměstí
73, 46334
00262854
Hrádek nad
Nisou

Rekonstrukce hřiště
ZŠ Donín v Hrádku
nad Nisou

Plocha
sportoviště/m2/486

1.653.099

1. 9. 2020 –
30. 11. 2020

330.620

FK Železný
Brod, z.s.

nábřeží
Obránců míru
60253606
881, 46822
Železný Brod

Rekonstrukce hřiště
s UMT

Technické
zhodnocení
hřiště/počet/1

6.449.031

1. 1. 2020 –
31. 12. 2020

644.903
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Obec Nová
Ves

3.

Nová Ves 213,
00831433 46331 Nová
Ves

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové
hřiště/počet/1

3.600.000

1. 4. 2021 –
31. 12. 2021

1.000.000

se zněním vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci

a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 385/20 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 12. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny rozpočtu – rozpočtového
opatření č. 385/20 v Zastupitelstvu Libereckého kraje informovat žadatele o rozhodnutí orgánů
kraje a zajistit, předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 01. 2021

USNESENÍ č. 128/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 – úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky
PO, 913 04 – příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové výdaje, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic
a správy nemovitého majetku na zajištění financování vybraných akcí a poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím včetně podmínek
stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 392/20, kterým se upravují kapitoly 913 04
– příspěvkové organizace, 912 04 – účelové příspěvky PO, 914 04 – působnosti, 920 04
– kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje,
odbor investic a správy nemovitého majetku, v celkové výši 28.426.873 Kč, a to následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 2.700.000 Kč, a to:
a)
b)
2.

snížení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace o částku 1.200.000 Kč,
snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
o částku 1.500.000 Kč,

úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 22.601.307 Kč:
a) snížení ukazatele číslo akce 0491891456 – Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova mládeže,
Zeyerova 31, Liberec o částku 5.814.090 Kč,
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b)

c)
3.
4.

snížení ukazatele číslo akce 0491931433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu Truhlářská
ul. „B“, Liberec o částku 18.350.000 Kč,
zavedení nového ukazatele číslo akce 0491960000 – Pořízení nového školského portálu
EDULK.cz ve výši 1.562.783 Kč,

snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: ukazatel
číslo akce 0487080000 – EDULK.cz o částku 1.562.783 Kč,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 2.700.000 Kč, z toho:
a) zavedení nového ukazatele akce číslo 04502811430 – Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace – Oprava elektroinstalačních rozvodů ve výši
1.200.000 Kč,
b)

c)

zavedení nového ukazatele akce číslo 04502821442 – Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace
pro opravu střechy u objektu Centrum Králův Háj, Liberec ve výši 250.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo 04502831407 – Gymnázium Ivana Olbrachta,
Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – Rekonstrukce kotelny ve výši
1.150.000 Kč,

zavedení nového ukazatele akce číslo 04502841448 – Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – Záměr opravy hospodářské
budovy v areálu Krajského statku Frýdlant ve výši 100.000 Kč,
navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku,
v celkové výši 24.164.090 Kč, a to:
a) zavedení nového ukazatele číslo akce 0491931433 – Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
Truhlářská ul. „B“, Liberec ve výši 17.000.000 Kč,
d)

5.

b)

c)

zavedení nového ukazatele číslo akce 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu Palackého 20, Jablonec nad Nisou ve výši 1.350.000 Kč,
zavedení nového ukazatele číslo akce 0491891456 – Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova
mládeže, Zeyerova 31, Liberec ve výši 3.000.000 Kč,

zavedení nového ukazatele číslo akce 1491210000 – Rekonstrukce Krajského statku
Frýdlant ve výši 2.814.090 Kč,
rozhoduje
A. u Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.200.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04502811430 „Oprava elektroinstalačních rozvodů“,
d)

2.

3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 600.000 Kč do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
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o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 14. 1. 2022,
B. u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace:
4.

1.

2.
3.
4.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 250.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04502821442 „Pořízení projektové dokumentace
pro opravu střechy u objektu Centrum Králův Háj, Liberec“,
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. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 14. 1. 2022,

C. u Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace:
1.

2.

3.
4.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.150.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04502831407 „Rekonstrukce kotelny“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 575.000 Kč
do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 14. 1. 2022,

D. u Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace:
1.

2.
3.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 100.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04502841448 „Záměr opravy hospodářské budovy v areálu
Krajského statku Frýdlant“,
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. 3. 2021,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 3, v termínu do 14. 4. 2021,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/20 – úprava
kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO, 913 04 – příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti,
920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 14
– kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku na zajištění financování
vybraných akcí na jednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
4.
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2.

Termín: 22. 12. 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.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 129/VI/20/RK
Žádosti o změnu projektu podpořených z rozpočtu Libereckého kraje příjemců
projekt s názvem „Cesta na Havaj – triatlonový sen“ a Nadačního fondu
severočeských olympioniků, projekt s názvem „Setkání olympioniků“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti příjemců dotace:
1. Nadačního fondu severočeských olympioniků se sídlem Souběžná 2763/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 28740297, o změnu názvu a účelu projektu „Setkání olympioniků“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z rozpočtu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
2.
o změnu termínu realizace projektu s názvem „Cesta na Havaj – triatlonový sen“,
na jehož realizaci byla schválena dotace z rozpočtu Libereckého kraje usnesením Rady
Libereckého kraje č. 2229/19/RK ze dne 3. 12. 2019,
souhlasí
1. se změnou účelu projektu „Setkání olympioniků“ s tím, že výše dotace a závazné parametry
se nemění:
Název příjemce

Nadační fond
severočeských
olympioniků

Název projektu

„Setkání olympioniků“

Účel projektu
Původní účel projektu:
Cílem je humanitární, sociální a zdravotní
podpora bývalých olympioniků-reprezentantů
starší 60 let věku a poděkování
za reprezentaci, kterou se zapsali do bohaté
historie naší země. Program-slavnostní oběd,
kulturní vystoupení, ocenění jubilantů.
Nový účel projektu:
Realizace ocenění olympioniků, poděkování
za reprezentaci

2.

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1483/2019, uzavřené mezi Nadačním fondem severočeských olympioniků
a Libereckým krajem,

schvaluje
1. změnu termínu realizace projektu „Cesta na Havaj – triatlonový sen“ s tím, že výše dotace, účel
projektu a závazné parametry se nemění:
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Název příjemce

Název projektu

Termín realizace
Původní termín realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

„Cesta na Havaj –
triatlonový sen“

2.

Nový termín realizace:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
č. OLP/5064/2019 uzavřené mezi
Libereckým krajem

a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit žádost příjemce Nadační fond severočeských olympioniků
o změnu projektu „Setkání olympioniků“ a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1483/2019 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 12. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě
č. OLP/5064/2019 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 130/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 387/20 – úprava kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – vratka účelové dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra na realizaci
projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů II“
v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 387/20, kterým se snižuje příjmová a výdajová část rozpočtu Libereckého
kraje kapitola 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o vratku ve výši
314.663 Kč z účelové neinvestiční dotace pod UZ 14034, poskytnuté z rozpočtu Ministerstva vnitra
na realizaci projektu č. akce 0487130000 „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských
zařízení jako měkkých cílů II“ v roce 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 387/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 131/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 390/20 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků vybraným
příspěvkovým organizacím včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 390/20, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 268.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500050000 – Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 268.000 Kč,
2. zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04502791402 – Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace na opravu plochých střech
gymnázia ve výši 130.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 04502801407 – Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace
na rekonstrukci kotelny ve výši 138.000 Kč,
rozhoduje
A. u Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace:
3.

1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 130.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce číslo 04502791402 „Pořízení projektové dokumentace
na opravu plochých střech gymnázia“,

2.

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 30. 6. 2021,

3.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 16. 7. 2021,
B. u Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 138.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce číslo 04502801407 „Pořízení projektové dokumentace
na rekonstrukci kotelny“,
4.

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 30. 6. 2021,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 16. 7. 2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 390/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
4.

2.

Termín: 22. 12. 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.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 132/VI/20/RK
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Rozpočtové opatření č. 391/20 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – navýšení provozního příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím z důvodu financování aktuálních provozních potřeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 391/20, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, bez dopadu na celkový objem kapitoly
následovně:
1. snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o částku
286.587 Kč,
2. navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí
14, příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
3.

navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,

4.

navýšení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních
provozních potřeb,
navýšení dílčího ukazatele: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace, o částku 12.221 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zaměřením
parcel u pracoviště Hejnice,

5.

7.

navýšení dílčího ukazatele: Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace, o částku 34.606 Kč na pořízení hydrogeologického průzkumu, vyšetření sítí
vysokého a nízkého napětí v terénu z důvodu připravované úpravy parkoviště u školy,

8.

navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
o částku 10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,

6.

navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, o částku 10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
10. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková
organizace, o částku 10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
9.

11. navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
12. navýšení dílčího ukazatele: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
12. navýšení dílčího ukazatele: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
13. navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace, o částku 20.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
14. navýšení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa,
příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
15. navýšení dílčího ukazatele: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova
316, příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
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16. navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních
potřeb,
17. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace, o částku 10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
18. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková
organizace, o částku 10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
19. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace, o částku
10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
20. navýšení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
21. navýšení dílčího ukazatele: Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, o částku 5.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
22. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace, o částku 69.760 Kč, v tom částka 39.760 Kč na úhradu nákladů za
pronájem prostor v Gymnáziu, Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Jilemnice,
příspěvkové organizaci, a částka 30.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
23. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
o částku 10.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb,
24. navýšení dílčího ukazatele: Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické,
příspěvková organizace o částku 25.000 Kč na pokrytí aktuálních provozních potřeb
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 391/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 133/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 398/20 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektů
OP VVV a odvod za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 398/20, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 53.805,60 Kč, jedná se
o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují
výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní (neinvestiční) dotace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 53.805,60 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 398/20 jako písemné informace
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 134/VI/20/RK
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Rozpočtové opatření č. 400/20 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby dotace
a navýšení výdajů v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 400/20, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 49.762.688,14 Kč z titulu
přijaté zálohové platby na realizaci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Libereckého kraje II (NAKAP LK II) a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje
v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, projekt
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)
o celkovou částku 49.762.688,14 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 400/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 135/VI/20/RK
Poskytnutí OOP (ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům
škol určených hejtmanem Libereckého kraje k péči o děti rodičů vybraných profesí v době
nouzového stavu
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe Web R), v hodnotě 47,19 Kč
včetně DPH/1 ks, zaměstnancům níže uvedených škol určených hejtmanem Libereckého kraje
k péči o děti rodičů vybraných profesí v době nouzového stavu:
subjekt
Základní škola Český Dub, okres Liberec,
příspěvková organizace, IČ 70695261, se
sídlem Komenského 46, 463 43 Český Dub
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou,
Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková
organizace, IČ 70983003, se sídlem Školní ul.
325, 463 34 Hrádek nad Nisou
Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad
Popelkou, příspěvková organizace, IČ 854751,
se sídlem Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice
nad Popelkou
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81,
Mimoň, příspěvková organizace, IČ 48282545,
se sídlem Mírová 81, 471 24 Mimoň
Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, IČ
70151504, se sídlem Horní Rokytnice 467, 512
44 Rokytnice nad Jizerou
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cena celkem
(vč. DPH)

IČO

počet kusů

70695261

125

5.898,75 Kč

70983003

200

9.438,00 Kč

854751

200

9.438,00 Kč

48282545

125

5.898,75 Kč

70151504

125

5.898,75 Kč
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Celkem

36.572,25 Kč

775

schvaluje
vzor darovací smlouvy o poskytnutí OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe Web
R), v hodnotě 47,19 Kč včetně DPH/1 ks, zaměstnancům škol určených hejtmanem Libereckého kraje
k péči o děti rodičů vybraných profesí v době nouzového stavu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy, o přijetí věcného
daru, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 136/VI/20/RK
Poskytnutí OOP (ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům
speciálních škol na území Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
a) bezúplatném převodu OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
v hodnotě 47,19 Kč včetně DPH/1 ks pro zabezpečení ochrany zaměstnanců příspěvkových
organizací zřizovaných Libereckým krajem

IČO

subjekt
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec
nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká
1734/31, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola logopedická,
Liberec, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice,
Komenského 103, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola při dětské
léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace
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zřizovatel

počet
kusů

cena celkem
(vč. DPH)

60254301 LK

550

25.954,50 Kč

60254238 LK

475

22.415,25 Kč

60254190 LK

1.475

69.605,25 Kč

46748059 LK

1.775

83.762,25 Kč

46749799 LK

2.825 133.311,75 Kč

70839999 LK

400

18.876 Kč

70839921 LK

450

21.235,50 Kč

70972826 LK

300

14.157 Kč

70842922 LK
Celkem

200
9.438 Kč
8.450 398.755,50 Kč

Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 01.12.2020
b)

poskytnutí OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe Web R) zaměstnancům
speciálních škol zřizovaných obcemi a soukromým školám na území Libereckého kraje

IČO

subjekt
Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru
104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková
organizace
Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace
Základní škola a základní škola speciální Lomnice
nad Popelkou, příspěvková organizace
Základní škola praktická a speciální Semily,
příspěvková organizace
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace
Základní škola Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Základní škola, Komenského, Jablonné v
Podještědí, příspěvková organizace
Základní škola ALVALÍDA, s.r.o.

zřizovatel

počet
kusů

cena celkem
(vč. DPH)

70975191 obec

325

15.336,75 Kč

70982228 obec

2.075

97.919,25 Kč

46745751 obec

475

22.415,25 Kč

70983127 obec

550

25.954,50 Kč

72742038 obec

1.050

49.549,50 Kč

72742372 obec

175

8.258,25 Kč

70188408 obec

200

9.438 Kč

71173854 obec

1.025

48.369,75 Kč

71294180 obec

400

18.876 Kč

350
75
6.700

16.516,50 Kč
3.539,25 Kč
316.173 Kč

71294171 obec
44224711 soukromý
Celkem

schvaluje
a) vzor předávacího protokolu k poskytnutí ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe
Web R pro zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných
Libereckým krajem,
vzor darovací smlouvy o poskytnutí OOP (ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe
Web R) zaměstnancům speciálních škol na území Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit postup dle přijatého usnesení, a zajistit
předložení darovacích smluv o přijetí věcného daru, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
b)

USNESENÍ č. 137/VI/20/RK
Odměny za 2. pololetí 2020 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
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ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., a Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 01/2007 odměny za 2. pololetí roku 2020
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 138/VI/20/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, na akci „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvkové
organizace, IČ: 62237039, u akce č. 04600081425 „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“
schválené usnesením č. 551/16/ZK dne 27. 9. 2016 o změně:
a) termínu využití poskytnutého mimořádného účelového neinvestičního příspěvku. Termín
ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31. 12. 2020 je nově
stanoven do 31. 12. 2021,
b) termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“,
nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 15. 1. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení řediteli uvedené příspěvkové organizace.
Termín: 14. 12. 2020
USNESENÍ č. 139/VI/20/RK
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor se Státním oblastním archivem v Litoměřicích pro
archiv odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor ve Státním okresním archivu Liberec, č. OLP/4067/2020,
uzavřenou mezi Libereckým krajem a Státním oblastním archivem v Litoměřicích, se sídlem Krajská
48/1, 412 01 Litoměřice, IČ: 70979464, za účelem uložení osobních spisů bývalých zaměstnanců
školství okresu Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor ve Státním oblastním archivu Liberec, č. OLP/4067/2020 k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 140/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup serveru pro pracoviště
Bělíkova Frýdlant“ Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Nákup serveru pro pracoviště Bělíkova Frýdlant“ Střední odbornou školou
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 141/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy na Appeltově
domě“ Střední průmyslovou školou stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava střechy na Appeltově domě“ Střední průmyslovou školou stavební,
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 142/VI/20/RK
Poskytnutí daru – 250 ks skládaných bavlněných roušek Dobrovolnickému centru ADRA
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru 250 ks skládaných bavlněných roušek v celkové hodnotě 18.750 Kč včetně DPH,
75 Kč/1 ks včetně DPH, organizaci ADRA, o. p. s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ: 61388122,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/4038/2020 o poskytnutí daru 250 ks skládaných bavlněných roušek
v celkové hodnotě 18.750 Kč včetně DPH, 75 Kč/1 ks včetně DPH, uzavíranou mezi organizací
ADRA, o. p. s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ: 61388122, jako obdarovaným, a Libereckým
krajem, jako dárcem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 143/VI/20/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2020
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Rada kraje po projednání
schvaluje
A. aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2020 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu investic
organizace, včetně zařazení akcí financovaných z kapitoly 912 04 a aktualizace čerpání
prostředků z účelových a neúčelových darů) u příspěvkových organizací:
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ: 62237004
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 00828840
Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 60252570
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, IČ: 00854981
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice,
příspěvková organizace, IČ: 00856037
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 60252537
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
IČ: 48283142
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
IČ: 00581071
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČ: 49864688
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace, IČ: 62234688
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766
Střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, IČ: 00528714
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, IČ: 18385036
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, IČ: 00140147
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
IČ: 60254190
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace, IČ: 70842922
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace, IČ: 70972826
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace, IČ: 60254301
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, IČ: 60254238
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace,
IČ: 70839921
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Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, IČ: 70839999
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ: 49864351
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace, IČ: 70226458
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,
IČ: 60252774
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace, IČ: 70948801
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 70948798
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace, IČ: 70948810
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, IČ: 46748075
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace,
IČ: 46748016
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
IČ: 00856070
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
IČ: 00581071
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
IČ: 15043151
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace,
IČ: 70891508
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
IČ: 46747974
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, IČ: 46747966
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, IČ: 00673731
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČ: 00526517
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
IČ: 00526517
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
IČ: 70848211
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Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ: 00854999

B. úpravu finančních dokumentů těchto příspěvkových organizací:
1. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ: 60252758
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 15.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace (čerpání
neúčelového daru na pořízení šatních skříněk),
2. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
IČ: 49864637
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 80.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace (pořízení
4 ks dataprojektorů včetně příslušenství, tj. držáků a kabelů),
3. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 60.695 Kč na další rozvoj činnosti organizace (pořízení
3 ks notebooků v hodnotě 51.779 Kč, tiskárny v hodnotě 7.679 Kč a kancelářských potřeb
v hodnotě 1.237 Kč),
4. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 6.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace (pořízení
rýhovacího a perforovacího stroje pro studijní obor Grafický design),
5. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, IČ: 14451018
navýšení čerpání fondu investic ve výši 1.761.070 Kč na
a)

b)

zařazení nových akcí:
„Vyorávač brambor - COP“ ve výši 203.810 Kč
„Kompaktor – stroj na zpracování půdy – COP“ ve výši 127.900 Kč
„Svinovací lis na válcové balíky – COP“ ve výši 574.800 Kč
„Pluh tříradličný oboustranný – COP“ ve výši 250.900 Kč
„Obraceč píce rotový – COP“ ve výši 193.600 Kč
„Žací stroj diskový – COP“ ve výši 241.900 Kč
„Sazeč brambor dvouřádkový – COP“ ve výši 41.100 Kč
„Štěpkovač návěsný – COP“ ve výši 217.100 Kč
„Instalace klíčového trezoru a obslužného pole požární ochrany“ ve výši 145.075 Kč
vyřazení akce:
„Oprava podlahy v tělocvičně haly 28. října 2707“ ve výši 235.115 Kč

a aktualizaci Plánu investic organizace na rok 2020,
6. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČ: 00082554
a)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 705 Kč na čerpání daňové úspory
minulého roku, ve výši 100.000 Kč na posílení fondu investic a ve výši 46.000 Kč na další
rozvoj činnosti organizace (čerpání stipendijního příspěvku z Regionální agrární rady
na vyplácení stipendijních příspěvků pro podporované obory Zemědělec Farmář
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b)

a Agropodnikání, které škola dosud neobdržela. Po obdržení výše uvedených prostředků
budou finanční prostředky vráceny zpět do rezervního fondu),
zařazení nových akcí v celkové výši 692.757 Kč do plánu investic, konkrétně:
„Projekt NAKAP – trenažer“ ve výši 344.850 Kč,
„Projekt NAKAP – sterilizátor“ ve výši 70.357 Kč,
„Projekt NAKAP – inkubátor“ ve výši 59.145 Kč,
„Projekt NAKAP – virtuální svářecí trenažér“ ve výši 218.405 Kč

a aktualizaci Plánu investic organizace na rok 2020,
7. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ: 75129507
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 651.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace
(v souvislosti s COVID 19 je třeba dovybavit pedagogy výpočetní technikou, aby škola byla schopná
zajistit kvalitní online distanční výuku a čerpání prostředků na rekonstrukci víceúčelového hřiště),
8. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862
a)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 500.000 Kč na posílení fondu
investic,

navýšení čerpání fondu investic ve výši 500.000 Kč na stávající akci „Výměna kotle
v budově školního zahradnictví“,
a aktualizaci Plánu investic organizace na rok 2020,
9. Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace, IČ: 46747982
b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 50.000 Kč na další rozvoj činnosti organizace
(čerpání prostředků na malování učeben v budově školy),
10. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace,
IČ: 46748059
navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 263.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi
výnosy a náklady, konkrétně na pokrytí nákladů spojených s provozem příspěvkové organizace
(malování, elektrorevize, učební pomůcky),
11. Dětský domov, Semily, Nad školami 480, příspěvkové organizace, IČ: 00855006
čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 100.000 Kč na čerpání prostředků neúčelových darů
(letní pobyty dětí na táborech),
12. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7, příspěvková
organizace, IČ: 46749799
použití prostředků rezervního fondu ve výši 10.000 Kč na čerpání prostředků neúčelového daru
(pořízení výtvarných potřeb)
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit seznámení se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 144/VI/20/RK
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy
a sportu žadatele SPORTUJ PO ČESKU z.s. na projekt „NOVA CUP 2020 - ČESKÝ POHÁR
XCM HARRACHOV“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „NOVA CUP – Harrachov
– Český pohár v maratonu“ žadateli Sportuj po Česku z.s., se sídlem Bratří Čapků 874/1, 500 03
Hradec Králové, IČO: 0686097
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánů kraje.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 145/VI/20/RK
Zmocnění Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při:
1. právních jednáních týkajících se projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje“ (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002),
2. právních jednáních týkajících se projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje I“ (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498),
3. právních jednáních týkajících se projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282),
4.

uzavírání smluv včetně jejich změn, dohod o zrušení závazku a narovnání ke smlouvám
a) o poskytnutí dotace v rámci kapitol 917 04 – Transfery a 926 04 – Dotační fond
Libereckého kraje, oblast podpory školství a mládež a tělovýchova a sport, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací,
b)
c)

d)

5.
6.
7.
8.
9.

o partnerství s finančním příspěvkem v rámci kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU
a dále dokumentaci související s realizací a monitorováním podpořených projektů,
darovacích smluv, uzavíraných mezi Libereckým krajem jako dárcem a talentovanými
dětmi a mládeží z Libereckého kraje jako obdarovanými za mimořádnou reprezentaci
Libereckého kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích vědomostního
nebo sportovního charakteru,
darovacích smluv týkajících se poskytnutí pomůcek pro ochranu dýchacích cest občanů na
území Libereckého kraje, jejichž distribuce je v kompetenci odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu,

právních jednáních týkajících se projektu „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji II“
(evidenční číslo PRCH-KP-0003/2020),
právních jednáních týkajících se projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol
a školských zařízení jako měkkých cílů II“ (rozhodnutí č. 4; č.j.: MV – 414-3/OBP-2020),
právních jednáních týkajících se projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol
a školských zařízení jako měkkých cílů III“,
podepisování dokumentů souvisejících s podáním žádostí o změny v rejstříku škol a školských
zařízení,
podepisování dopisů povolujících v souladu s ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
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ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu žáků středních škol zřizovaných
Libereckým krajem stanoveného prováděcím předpisem, a to do počtu 4 žáků za předpokladu,
že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, plné
moci č. PM 175 - 179/2020 k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 146/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
v likvidaci – dozorčí rada
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti
s ručením omezeným Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01
Frýdlant, IČ: 27308481, po projednání,
jmenuje
do dozorčí rady obchodní společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, s účinností
od 8. 12. 2020:
1. Vladimíra Stříbrného, narozeného
trvalé bydliště
2.

Ing. Dana Ramzera, narozenéh

3.

Martina Tobišku, narozeného

trvalé bydliště S
trvalé bydliště

schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Krajský statek Frýdlant,
s.r.o., v likvidaci, pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného společníka dne
1. 12. 2020
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat Ing. Tomáše Kysilku, jednatele společnosti a Mgr. Olgu Daňkovou,
likvidátorku společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, o jmenování členů dozorčí rady.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 147/VI/20/RK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
I. návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, kterým se stanoví
celkový objem zdrojů ve výši 3.402.476.990 Kč sestávající z příjmů ve výši
3.382.476.990 Kč a disponibilních zdrojů roku 2020 ve výši 20.000.000 Kč
prostřednictvím třídy 8 – financování,
b) celkový objem výdajů částkou 3.326.041.990 Kč a kladné saldo ve výši 76.435.000 Kč,
určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci
mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 – financování,
a)
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II. věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů návrhu rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021,
III. pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce
2021 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021,
IV. návrh na provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím rozpočtových
opatření Radou Libereckého kraje v případech
1) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku přijetí rozpočtových
opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších
poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje, u kterých je předem stanoven účel
použití nebo příjemce takových finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje,
2) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol státního rozpočtu,
státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci finančního vypořádání obcí
a kraje za předchozí rozpočtový rok,
3) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti s přijetím
finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních fondů, příp. dalších
poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje na projekty spolufinancované
z Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel použití nebo budou použity na krytí
smluvního nebo obdobného závazku určeného na spolufinancování projektů EU nebo
které budou zapojeny do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU
u zpětně obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje
v předcházejících obdobích,
4) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku zapojením prokazatelně
nedočerpané části finančních prostředků u jmenovitých transferů nebo výdajů kraje, které
byly příslušnými orgány kraje schváleny a mají charakter smluvního nebo obdobného
závazku přecházejícího z předchozího rozpočtového roku 2020 do rozpočtu 2021,
5) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v souvislosti s úpravou
nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, a dále v souvislosti se zapojením
nařízeného odvodu, nebo v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením částky
nespotřebovaného nařízeného odvodu od příspěvkové organizace zřízené krajem
na financování konkrétní jmenovité akce po ukončení její realizace,
6) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vypořádáním, resp. vrácením
zastupitelstvem prominutého odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně,
příp. prominutého penále z odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně,
7) změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy k jejich
změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem
(krizovým stavem se rozumí stav nebezpečí, stav nouze, stav ohrožení státu a válečný
stav) a jejichž prostřednictvím je zajištěno nezbytné financování výdajů na realizaci
přijatých krizových opatření v rámci výdajové kapitoly 931 - Krizový fond kraje,
8) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim dojde
v průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů, kdy o poskytnutí
takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
rada kraje,
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změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje a kapitoly
923 – Spolufinancování EU pokud k nim dojde v průběhu roku u jmenovitých projektů,
akcí a činností dle aktuálních potřeb,
10) změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 924 – Úvěry pokud k nim dojde
v průběhu roku u jmenovitých akcí a činností dle aktuálních potřeb,
11) změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových projektů
do rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku projektů, tj. příjemcům podle
schváleného pořadí, na schválený účel a do navržené výše dotace,
12) změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází ke změně
závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp. upraveného rozpočtu kraje
9)

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit upravený Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
k projednání na mimořádné zasedání rady kraje
Termín: 04. 12. 2020
USNESENÍ č. 148/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
a) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 6. listopadu 2020, ČJ:NsPCL738/20-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál – Plán investičních akcí na rok 2021,
b) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 6. listopadu 2020, ČJ:NsPCL739/20-ŘED,
Výbor pro audit – nové funkční období členů od 1. 1. 2020,
c) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 9. listopadu 2020, ČJ:NsPCL747/20-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál na rok 2019 – žádost o změnu struktury,
d)
e)

dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 9. listopadu 2020, ČJ:NsPCL748/20-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál na rok 2020 – žádost o posunutí termínu vyčerpání,
dopis Mgr. Vladimíra Richtera řediteli Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Ing. Pavlu
Markovi o rezignaci na člena výboru pro audit Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,

souhlasí
s ukončením členství Mgr. Vladimíra Richtera, nar.
ve výboru pro audit Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., dnem 1. 12. 2020,
jmenuje
členem/členkou výboru pro audit:
a) Ing. Jitku Černou,
s účinností
od 1. 1. 2021,
b) Ing. Martinu Cvrčkovou,
s účinností od 2. 12. 2020,
c) Ing. Václava Podzimka,
s účinností
od 2. 12. 2020,
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schvaluje
a) plán investičních akcí na rok 2021, financovaných ze zdrojů poskytnutých formou příplatku
mimo základní kapitál dle smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
č. OLP/1771/2017,
b) posunutí termínu vyčerpání Příplatku mimo základní kapitál za rok 2020 z původního termínu
31. 12. 2020 do nového termínu 30. 6. 2021,
c) jednotnou smlouvu o výkonu funkce člena/členky výboru pro audit,
rozhoduje
o převodu nevyčerpaných prostředků ve výši 1.140.000 Kč z příplatku mimo základní kapitál za rok
2019 z akce „Lávka (Projektová dokumentace) do akce „Patologie – digestoř, včetně stavebních
úprav“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat předsedu
představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla Marka o přijatém
usnesení.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 149/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO 27283518, po projednání
odvolává
z dozorčí rady společnosti ke dni 1. 12. 2020 tyto členy:
1. Ing. EVA BUREŠOVÁ,
2. Ing. RADEK LÍPA,
3. ROMAN HEJNA,
4. Mgr. JAROMÍR DVOŘÁK,
5. Ing. JITKA VOLFOVÁ
6. Mgr. JIŘÍ ŘÍMÁNEK,
jmenuje
do dozorčí rady společnosti s účinností od 2. 12. 2020 tyto členy:
1. Eva Burešová,
2. Mgr. JAROMÍR DVOŘÁK
3. Ing. Pavel Jihlavec,
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4. Roman Hejna
a s účinností od 10. 12. 2020 tohoto člena:
5. Ing. Jiří Jakoubek,
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši 8.000,- Kč a pro předsedu dozorčí
rady 12.000,- Kč
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného akcionáře dne 1. 12. 2020
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat o přijatém
usnesení společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 150/VI/20/RK
Představení kandidátů členů představenstva KNL, a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
personální návrh na obsazení pozic představenstva KNL, a.s.,
souhlasí
s nominací kandidátů na pozice členů představenstva KNL, a.s.
a doporučuje
zástupcům Libereckého kraje v DR KNL, a.s., podpořit navržené jmenování členů představenstva
KNL, a.s.
USNESENÍ č. 151/VI/20/RK
Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, odměnu řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za výsledky řízení organizace ve II. pololetí roku 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat ředitele
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o výši stanovené odměny.
Termín: 10. 12. 2020
USNESENÍ č. 152/VI/20/RK
Vypsání výběrového řízení ve společnosti SILNICE LK a.s. na pozici předsedy představenstva
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,
souhlasí
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a)

b)

s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce předsedy představenstva společnosti
Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,

schvaluje
text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce předsedy představenstva společnosti Silnice
LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, IČ: 28746503,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce předsedy představenstva společnosti Silnice
LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, IČ: 28746503
ve složení:
-Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
-Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic LK, p.o.
-Mgr. Josef Horinka, předseda dozorčí rady společnosti, zastupitel Libereckého kraje, starosta města
Hrádek nad Nisou,
-Martin Brož, zastupitel Libereckého kraje, člen dozorčí rady společnosti, místostarosta města Česká
Lípa,
-Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
-Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
-Jiří Černý, starosta obce Zlatá Olešnice
-Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí
-Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení,
b)

Termín: 15. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce předsedy
představenstva společnosti Silnice LK a.s.
Termín: 15. 12. 2020

USNESENÍ č. 153/VI/20/RK
Vypsání výběrového řízení ve společnosti KORID LK spol. s.r.o. na pozici jednatele společnosti
Rada kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a, po projednání,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
schvaluje
text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a,
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jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce jednatele společnosti KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a ve složení:
-Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy
-Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy Krajské úřadu Ústeckého kraje
-Jiří Rýdl, předseda dozorčí rady společnosti, starosta města Jablonné v Podještědí
-Josef Chuchlík, předseda Výboru dopravy Libereckého kraje, zastupitel Libereckého kraje
-Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
-Ing.Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
-Jiří Černý, starosta obce Zlatá Olešnice
-Mgr. Josef Horinka, zastupitel Libereckého kraje, starosta města Hrádek nad Nisou
-Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Libereckého kraje
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení,
b)

Termín: 15. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
zveřejnění oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce jednatele společnosti
KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 15. 12. 2020

USNESENÍ č. 154/VI/20/RK
Stanovisko k návrhu optimalizace provádění zimní údržby
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
návrh optimalizace okruhů zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji zpracovaného
společností Matica Optima s.r.o., IČ: 08417075,
nedoporučuje
úpravy údržbových okruhů dle návrhu optimalizace okruhů zimní údržby silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji zpracovaného společností Matica Optima s.r.o., IČ: 08417075
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení společnost MaticaOptima s.r.o., IČ: 08417075, se sídlem Na Václavce
1263/5, Smíchov, 150 00 Praha 5,
b)

Termín: 30. 11. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit radě
kraje návrhy Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. a společnosti Silnice Lk, a.s. ve věci
optimalizace zimní údržby silnic ve vlastnictví kraje, s cílem dosažení úspory nákladů.
Termín: 30. 08. 2021

USNESENÍ č. 155/VI/20/RK
Žádost městyse Libštát o příspěvek na sanaci poškozených krajnic silnice III/283 v rámci
výstavby kanalizace
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost městyse Libštát ze dne 23. 10. 2020 ve věci příspěvku na opravu poškozených krajnic silnice
III/283 v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod,
souhlasí
s vyhověním žádosti městyse Libštát ze dne 23. 10. 2020 ve věci příspěvku na opravu poškozených
krajnic silnice III/283, v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod do výše 533.370 Kč
z rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
a ukládá
a) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu poškozených krajnic silnice III/283,
v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod do výše 533.370 Kč z rezervního fondu
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
b)

Termín: 30. 11. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení městys Libštát.
Termín: 15. 12. 2020

USNESENÍ č. 156/VI/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 384/20 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06
- Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 384/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 14.444.120 Kč, a to u akce:
a)
b)
2.
3.

účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů
na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2020 ve výši 9.393.268 Kč,
III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 2.356.356 Kč,

c) OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou ve výši 2.694.496 Kč,
snižují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Rekonstrukce ulice
Kodešova, Frýdlant „ ve výši 7.220.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
21.664.120 Kč tak, že se:
a)

b)

snižují výdaje v celkové výši 850.846 Kč, a to:
- u akce „III/29024 Lukášov, oprava propustku“ ve výši 904 Kč,
- u akce „III/28745 Zbytky - Velké Hamry“ ve výši 52.659 Kč,
- u akce „Most 284-009 u č. p. 96 v Dolní Nové Vsi n./P.“ ve výši 122.700 Kč,
- u akce „III/26817 a III/2774 hr. kraje - Cetenov - Všelibice“ ve výši 674.583 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 22.514.966 Kč,
- u akce „III/26836 Lindava“ ve výši 4.603.403 Kč,
- u akce „II/289 Bořkov“ ve výši 2.038.609 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
6.479.686 Kč,

45

Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 01.12.2020
- u nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 9.393.268 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 384/20 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 157/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/26836 Lindava“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2109/2019 "Silnice III/26836 Lindava",
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 ZEPS s.r.o., se sídlem
Cvikov - Lindava 84, PSČ 471 58, IČO: 28688651, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
7.814.237,02 Kč bez DPH, tj. 9.455.226,79 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 4.009.678,94 Kč
bez DPH, tj. 4.851.711,52 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny
o 3.804.558,09 Kč bez DPH, tj. 4.603.515,29 Kč včetně DPH, na 88.173.447,03 Kč bez DPH,
tj. 106 689 870,91 Kč včetně DPH, a prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací (stavby)
a předání a převzetí staveniště o 45 dní, a to z 270 dní na 315 dní
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 12. 2020
USNESENÍ č. 158/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/26817 a III/2774 hranice kraje - Cetenov - Všelibice“ – dodatek č.
1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1236/2020 „Silnice III/26817 a III/2774 hranice
kraje - Cetenov - Všelibice“, 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 společnostmi COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005,
a Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, IČO 445 69 432,
pro účely veřejné zakázky vystupující jako společnost „Cetenov COLAS – Žáček“,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 557.506,65 Kč bez DPH, tj. 674.583,05 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 159/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28745 Zbytky - Velké Hamry“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/262/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením §
222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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 43.520 Kč bez DPH,
tj. 52.659,20 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 12. 2020
USNESENÍ č. 160/VI/20/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29024 - Lukášov, oprava propustku“ – dodatek
č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4892/2019 veřejné zakázky malého rozsahu
„Silnice III/29024 - Lukášov, oprava propustku“, uzavíraný v analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem
a 1. jizerskohorskou stavební společností, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČO: 49904884, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 747,50 Kč bez DPH,
tj. 904,48 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 161/VI/20/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Most ev. č. 284-009 u č. p. 96 v dolní Nové Vsi
nad Popelkou“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1208/2020, uzavíraný analogicky dle § 222 odst.
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi
Libereckým krajem a společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392,
Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČO: 49904884, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
81.505,55 Kč bez DPH, tj. 98.621,72 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 182.910,87 Kč bez DPH,
tj. 221.322,15 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny o 101.405,32 Kč bez DPH,
tj. 122.700,44 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 12. 2020
USNESENÍ č. 162/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/289 Bořkov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/289 Bořkov“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice, IČO: 42196868, za nabídkovou cenu 1.684.800,75 Kč bez DPH,
tj. 2.038.608,91 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2042/2020 mezi Libereckým krajem a společností
M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 163/VI/20/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26832-6 - Provodín - most přes
Robečský potok“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský
potok“, dle § 127 odst. 1 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení (po
oznámení o výběru dodavatele vybraný dodavatel ze zadávacího řízení odstoupil a žádný další
účastník v zadávacím řízení není)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 12. 2020
USNESENÍ č. 164/VI/20/RK
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložený dokument "Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)"
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit aktualizaci
dokumentu "Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)" zastupitelstvu
kraje k projednání.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 165/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3653/2019 „Silnice II/262 Česká Lípa
- Dobranov“ 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
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 00014915,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 10.930.768,18 Kč bez DPH, tj. 13.226.229,50 Kč včetně
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DPH, méněpráce ve výši 6.865.162,89 Kč bez DPH, tj. 8.306.847,10 Kč včetně DPH, odchylka
při zaokrouhlování oproti programu ASPE ve výši -0,11 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové
ceny o částku 4.065.605,18 Kč bez DPH, tj. 4.919.382,27 Kč včetně DPH, na celkovou částku
163.984.566,54 Kč bez DPH, tj. 198.421.325,51 Kč včetně DPH, a dále prodloužení termínu pro
dokončení stavby a předání a převzetí stavby o 15 dní, tj. na 315 dní od předání a převzetí staveniště
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: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 166/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/28/2020 „Silnice III/2784 Výpřež – Horní
Hanychov“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a. s.,
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 1.127.865,04 Kč bez DPH, tj. 1.364.716,70 Kč včetně DPH, čímž dojde
k navýšení celkové ceny o částku 1.127.865,04 Kč bez DPH, tj. 1.364.716,70 Kč včetně DPH,
na celkovou částku 70.497.165,04 Kč bez DPH, tj. 85.301.569,70 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: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 167/VI/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 397/20 - úprava výdajů v kapitole 917 06
– Transfery, odbor dopravy; individuální dotace v oblasti dopravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Města Rokytnice nad Jizerou, Horní
Rokytnice 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057 na projekt pod názvem „Rekonstrukce
lávky pod mostem u Kroupů, napojení na Greenway Jizera“, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje sdružení Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, zájmové
sdružení právnických osob, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 72559616 na projekt
pod názvem „Administrace a koordinace dotačních titulů a předprojektová příprava v oblasti
cyklistické dopravy – Cyklostezka Svaté Zdislavy“ a žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje spolku Sportovní klub Polevsko, z.s., IČ 001486578 na projekt pod názvem
„Přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – Propojky 1 a 2 Bikepark Polevsko – Polevský vrch
– Prysk koupaliště“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 397/20, kterým se v rámci kapitoly 917 06
– Transfery, odbor dopravy:
a)

snižují výdaje v celkové výši 870.672 Kč, a to u akce:
- Rekonstrukce II/278 Osečná, ul. Českodubská ve výši 370.672 Kč,
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- PD Greenway Jizera úsek Líšný – Železný Brod ve výši 500.000 Kč,
b)

2.

navyšují výdaje v celkové výši 870.672 Kč, a to u akce:
- Administrace a předprojektová příprava - cyklostezka Svaté Zdislavy ve výši
120.000 Kč,
- Rekonstrukce lávky pod mostem u „Kroupů“, napojení na Greenway Jizera ve výši
680.672 Kč,
- Přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – okolí Polevska ve výši 70.000 Kč,

s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému žadateli
o dotaci na projekt ve výši 680.672 Kč
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

00276057
Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, napojení na
Greenway Jizera
Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, která spojuje
místní části Dolní Rokytnice nad Jizerou a Blansko
v Jablonci nad Jizerou
Rekonstrukce lávky
ks
1
3.403361,43
20
680.672
neinvestice
30. 3. 2020 – 10. 7. 2020

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4053/2020
v rámci podpory rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, která propojuje místní části Dolní
Rokytnice nad Jizerou a Blansko v Jablonci nad Jizerou, mezi Libereckým krajem a Městem
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivity v oblasti dopravy, níže uvedeným žadatelům
o dotaci na projekty v celkové výši 190.000 Kč
72559616
IČ
Příjemce dotace/
Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou,
žadatel/sídlo
z.s.p.o., náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
Administrace a koordinace dotačních titulů a předprojektová
Název projektu
příprava v oblasti cyklistické přípravy – Cyklostezka Svaté Zdislavy
Zajištění kvalitní a odborné realizace pokračování projektu
Účel projektu
Cyklostezka svaté Zdislavy
3.
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Název parametru
projektu




Měrná jednotka

Hodnota parametru

Příprava dokumentace a výběr dotačního titulu pro realizaci
lávky přes silnici I/13
Příprava dokumentace a výběr dotačního titulu pro realizaci
stezky Rynoltice (hřbitov) – Lvová
Předprojektová příprava – identifikace předpokládaných
dotčených pozemků úseku Jablonné v Podj. – Kunratice
Administrace a koordinace jednotlivých úkolů a činnosti
v realizaci projektu Cyklostezka sv. Zdislavy
dokumentace
dokumentace
dokumentace
výkaz
2
2
2
1

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace projektu
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

160.000
75
120.000
neinvestice
1.10. 2020 – 31. 12. 2021
01486578
Sportovní klub Polevsko, z. s., č. p. 103, 471 16 Polevsko
Přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – Propojky 1 a 2
Bikepark Polevsko – Polevský vrch – Prysk koupaliště
Rozvoj sítě přírodě blízkých stezek- zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace projektu

Dokumentace pro územní řízení
ks
1
70.000
100
70.000
neinvestice
1. 12. 2020 – 1. 12. 2021

a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 397/20 zastupitelstvem
kraje,
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schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4052/2020 v rámci
podpory administrace a koordinace přípravy Cyklostezky Sv. Zdislavy, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a zájmovým sdružením právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy
Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČ 72559616,
2. smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/4055/2020 v rámci
podpory zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a zapsaným spolkem Sportovní klub Polevsko, č. p. 103, 471 16 Polevsko,
IČ 01486578
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 397/20 a smlouvu o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/4053/2020, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a Městem Rokytnice nad Jizerou, Horní náměstí 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou,
2.

Termín: 22. 12. 2020
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu
náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, smlouvy o poskytnutí účelových dotací
č. OLP/4052/2020, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a zájmovým sdružením
právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, náměstí Míru
22, 471 25 Jablonné v Podještědí, a č. OLP/4055/2020, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a zájmovým spolkem Sportovní klub Polevsko, č. p. 103, 471 16 Polevsko,
po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 397/20 zastupitelstvem kraje,
k podpisu.
Termín: 15. 02. 2021

USNESENÍ č. 168/VI/20/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci
na I/35“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 1.000.000 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 „Napojení Průmyslové zóny
Jih v Liberci na I/35“,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 500.000 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. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2021,

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022
a ukládá
5.
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 169/VI/20/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2018 – 2019“ – 3. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na neinvestiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2018 – 2019 – 3. část“, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
2.

o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2021,
4. o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 12. 2020
3.

USNESENÍ č. 170/VI/20/RK
Prodloužení termínu realizace investiční akce „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 1. část a akce „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III.
třídy pro 2019 - 2020“ – 2. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. a) o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 1. část, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
b)
c)
d)
2.

a)

b)

o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 2. část, která bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
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c)
d)

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 171/VI/20/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Nová Ves
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prominutí pohledávky ve věci výjimky z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti
pro obec Nová Ves IČ: 00831433, se sídlem Nová Ves č. p. 213, 463 31 Chrastava, ve výši
133.720 Kč plus DPH za věcné břemeno na akci „Nová Ves – splašková kanalizace – III. etapa,
k. ú. Nová Ves u Chrastavy“, a stanoví úplatu ve výši 1.000 Kč plus DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat starostku
obce Nová Ves o přijatém usnesení.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 172/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 393/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; příspěvek
od Mikroregionu Český ráj a od Města Semily
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 393/20, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje o celkovou částku 59.144 Kč, a to:
a)
b)

vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 9.144 Kč,
vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 50.000 Kč,

navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“
ve výši 59.144 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 393/20 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
2.

USNESENÍ č. 173/VI/20/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2021 – Statutární
město Liberec, tramvaj
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2021 č. OLP/3740/2020,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám.
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, na základě které přispěje kraj městu na zajištění provozování spojů
na tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou částkou 25.000.000 Kč
za kalendářní rok
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit smlouvu
č. OLP/3740/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 174/VI/20/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021 – Statutární
město Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021 č. OLP/3739/2020,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, na základě které přispěje kraj městu na zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2021 částkou ve výši 7.508.393 Kč
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy předložit
smlouvu č. OLP/3739/2020 k podpisu hejtmanovi,
2.

Termín: 31. 01. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zpracovat návrh
optimalizace linkového vedení PAD a MHD v oblasti města Liberce (zpracování optimalizace
zajistí společnost KORID LK, spol. s r.o. ve spolupráci se statutárním městem Liberec).
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 175/VI/20/RK
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3695/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o., IČ: 25620886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr,
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3696/2020,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KAD spol. s r.o., IČ 49812947, se sídlem
Vrchlabí, Vápenická 475, okres Trutnov, PSČ 543 01
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit předložení
smluv č. OLP/3695/2020 a č. OLP/3696/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 11. 12. 2020
2.

USNESENÍ č. 176/VI/20/RK

55

Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 01.12.2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Libereckého kraje na linkách U11, T8 a L2
č. OLP/5294/2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Libereckého kraje na linkách U11, T8 a L2 č.
OLP/5294/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem; Ústeckým krajem, IČO 70892156, se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Jaroslavem Komínkem, náměstkem
hejtmana Ústeckého kraje a společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L.
Svobody 1222/12, 11015 Praha 1, zastoupenou Bc. Václavem Nebeským, předsedou představenstva
a Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva, kterým se upravuje smlouva tak, aby dopravce
nepředkládal objednatelům účetní doklad za každé první až třetí kalendářní čtvrtletní, a aby nově
platby probíhaly měsíčně formou zálohy na základě dopravcem předloženého čtvrtletního výkazu
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5294/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 177/VI/20/RK
Plná moc pro advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o. k uveřejnění úpravy
v Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění
veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem
s předpokladem plnění ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
právní posouzení úpravy údajů ve zveřejněném oznámení předběžných informací v úředním věstníku
Evropské unie pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění veřejných služeb
v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem s předpokladem plnění ode dne
celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020“, zpracované advokátní kanceláře HAVEL
& PARTNERS s.r.o.,
souhlasí
se zmocněním advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. k uveřejnění úpravy v Oznámení
předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění veřejných služeb
v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem s předpokladem plnění ode dne
celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020“ s tím, že dojde k úpravě termínu zahájení provozu
na prosinec roku 2021 a ke změně údajů o vnitřním provozovateli (z dopravce Autobusy LK
na dopravce ČSAD Liberec, a.s.),
schvaluje
plnou moc č. PM/182/2020 v záležitostech spojených s uveřejněním úpravy v Oznámení předběžných
informací pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění veřejných služeb
v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko vnitřním dopravcem s předpokladem plnění ode dne
celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2020“, které bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno dne
10. 12. 2019, pod ev. č. 2019/S 238-585242
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/182/2020 Martinu
Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
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Termín: 02. 12. 2020
USNESENÍ č. 178/VI/20/RK
Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši
15.000.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2 pro rok 2021,
2. se Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/4042/2020 ve výši 15.000.000 Kč, mezi Libereckým krajem a společností KORID LK,
spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit návrh
na poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 15.000.000
Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
2 a návrh smlouvy č. OLP/4042/2020, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
2.

Termín: 22. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit Radě
Libereckého kraje detailní rozpis částek, které jsou nezbytné na zajištění financování činností,
jimiž je společnost KORID LK, spol. s r.o. pověřena v roce 2021.
Termín: 15. 12. 2020

USNESENÍ č. 179/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 396/20 – snížení výdajů v kapitole 917 06
- Transfery, odbor dopravy, akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“, snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „výkupy pozemků“
a navýšení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost
autobusová
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 396/20, kterým se:
1. snižují výdaje v celkové výši 18.000.000 Kč, a to:
a)
b)
2.

v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy z akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast
Východ“ o částku 10.000.000 Kč,
v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „výkupy pozemků“ o částku
8.000.000 Kč,

navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost
autobusová“ o částku 18.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 396/20 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
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USNESENÍ č. 180/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období roku 2020 č. OLP/5016/2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
roku 2020 č. OLP/5016/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a městem Semily,
IČ: 00276111, se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, na základě kterého dochází navýšení finančního
příspěvku města o 9.144 Kč za nově přidaný spoj zajíždějící v ranní špičce do zast. Semily, Bítouchov
v období od 1. září 2020 do 12. prosince 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5016/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 181/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Severozápadní obchvat města Zákupy“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/203/2019, uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu
s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
mezi Libereckým krajem a společností PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČO: 43005560, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání
a převzetí stavby o 30 dní, tj. na 290 dní od předání a převzetí staveniště
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: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 182/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru,
Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou a Silnice II/289 Bořkov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes
Jizeru, Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou a Silnice II/289 Bořkov“
v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
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Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/4056/2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 183/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru
a Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru, Silnice II/284 Lomnice
nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací
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náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané v dynamickém
nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze ve složení zaměstnanců
oddělení veřejných zakázek,
2.
3.

text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/4057/2020

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: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 184/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje III.“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši, 6.970.587,98 Kč bez DPH, tj. 8.434.411,46 Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši 890.969,86 Kč bez DPH, tj. 1.078.073,53 Kč včetně DPH, odchylka při zaokrouhlování oproti
programu ASPE ve výši 0,01 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku 6.079.618,13
Kč bez DPH, tj. 7.356.337,94 Kč včetně DPH, na celkovou částku 153.139.728,75 Kč bez DPH, tj.
185.299.071,79 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: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 185/VI/20/RK
Podlicenční smlouva k preventivnímu videu s dopravně bezpečnostní tématikou motocyklistů
– Ing. Jiří Novotný
Rada kraje po projednání
schvaluje
Podlicenční smlouvu č. OLP/4076/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem coby poskytovatelem
a Ing. Jiřím Novotným, IČ: 86913191, se sídlem
coby
nabyvatelem, na základě které Liberecký kraj umožní nabyvateli šířit preventivní video s dopravně
bezpečnostní tématikou motocyklistů širší veřejnosti
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit Podlicenční
smlouvu č. OLP/4076/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
USNESENÍ č. 186/VI/20/RK
Průběžný monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 – rok 2019
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 - průběžný monitoring za rok 2019
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit tento materiál Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 187/VI/20/RK
Zřízení Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako komise Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
zřizuje
v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. d) a 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, komisi rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“,
schvaluje
1) Statut komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“,
2) Jednací řád komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém
kraji“,
jmenuje
členy a zástupce členů komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“ v následujícím složení
Instituce
Zástupce Libereckého kraje
Technická univerzita v Liberci
Unie školských asociací Liberecký kraj
VÚTS, a.s.
MSV SYSTEMS CZ s.r.o.

Jméno

Člen/Zástupce

Mgr. Jiří Ulvr

Člen /Předseda

Mgr. Petr Tulpa

Zástupce

Prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.

Člen

Doc. Ing. Miroslav Malý

Zástupce

Ing. Jaroslav Semerád

Člen

Ing. Josef Šorm

Zástupce

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D.

Člen

Mgr. Jan Marek

Zástupce

Miroslav Krejčík

Člen
x

MODELÁRNA LIAZ s.r.o.

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
x

Zástupce
Člen
Zástupce

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. TOPTEC

Ing. Vít Lédl, Ph.D.

Člen

Mgr. Radek Melich, Ph.D.

Zástupce

CRYTUR, spol. s r.o.

Ing. Karel Blažek

Člen
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Instituce

Jméno

Člen/Zástupce
x

Svaz výrobců skla a bižuterie

JUDr. Pavel Kopáček
x

MemBrain s.r.o.
CLUTEX – Klastr Technické textilie,z.s.
SurfaceTreat a.s.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
LENAM, s.r.o.
Krajská hospodářská komora Liberec

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

NANOPROGRESS, z.s.

Člen
Zástupce

Ing. Jiří Truhlář

Člen

Ing. Lukáš Hartych

Zástupce

Ing. Libuše Fouňová

Člen

Ing. Miloš Beran

Zástupce

Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

Člen

Ing. Monika Pavlatová

Zástupce

Ing. Luboš Fendrych

Člen

Ing. Tomáš Švagerka, Ph.D.

Zástupce

Doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.

Člen

Ing. Radek Jelínek

Zástupce

Ing. Vladimíra Žďárská

Člen

Ing. Jiří Malach

Zástupce

Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Člen

Ing. Vendula Macháčková, MSc.,
Ph.D.

Zástupce

Ing. Lucie Vysloužilová

Člen

Ing. Luboš Komárek, MSc

Zástupce

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. Philipp Roden
s r.o.
Ing. Petr Dobrovský
CzechInvest

Zástupce

Člen
Zástupce

Ing. Jan Mašek

Člen

BcA. Martin Skalník

Zástupce

a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat schválený Statut a Jednací řád komise
rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“,
b)

Termín: 22. 12. 2020
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje o zřízení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj
a inovace v Libereckém kraji“ a jmenování jejích členů a zástupců.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 188/VI/20/RK
Změna v nominaci zástupců Libereckého kraje do Regionální stálé konference Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
odvolává
zástupce za Liberecký kraj v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje:
1) člen: Ing. Michal Kříž, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování,
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2) náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
3) náhradník: Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
4) člen: Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
5) náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
6) člen: Ing. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje,
7) náhradník: Osvald Süss, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva
Libereckého kraje,
jmenuje
zástupce za Liberecký kraj do Regionální stálé konference Libereckého kraje:
1) náhradník Martina Půty: Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
2) člen: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských
projektů a územního plánování,
3) náhradník Mgr. Jiřího Ulvra: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
4) člen: Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
5) náhradník Václava Židka: Ing. Jitka Volfová, zastupitelka Libereckého kraje,
6) člen: Mgr. Josef Horinka, předseda Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva
Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat sekretariát Regionální stálé konference
Libereckého kraje o nově jmenovaných členech a náhradnících za Liberecký kraj do Regionální stálé
konference Libereckého kraje.
Termín: 10. 12. 2020
USNESENÍ č. 189/VI/20/RK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Noviny pod Ralskem
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Noviny pod Ralskem, se sídlem č. p. 116, 471 24 Mimoň,
IČO: 00672904, o prodloužení termínu realizace projektu „Přestavba č. p. 22 Noviny pod Ralskem
na obecní úřad“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 194/18/ZK
ze dne 29. 5. 2018,
souhlasí
a) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Přestavba č. p. 22 Noviny pod Ralskem
na obecní úřad“ z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021 a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2021 na 19. 2. 2022,
b)

se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/4977/2018, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Noviny pod Ralskem, se sídlem
č. p. 116, 471 24 Mimoň, IČO: 00672904 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
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termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Přestavba č. p. 22 Noviny
pod Ralskem na obecní úřad“
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 190/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům „Snížení energetické náročnosti budovy
Střední školy v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 80“ a „Snížení energetické náročnosti
pavilonu C – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
Střední školy v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 80“ 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 3.236.633,84 Kč a na základě kterého dochází k úpravě termínů souvisejících
s realizací a administrací projektu,
2) 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 1.698.317,52 Kč
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 Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 07. 2022
USNESENÍ č. 191/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 394/20 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku - projektový záměr „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy - Jablonec nad Nisou“,
2) rozpočtové opatření č. 394/20, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 350.000 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku, celkem o částku 350.000 Kč na přípravu projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy - Jablonec nad Nisou“
a ukládá
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1)

2)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 394/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 22. 12. 2020
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektové
žádosti, včetně všech příloh, do průběžné 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020, prioritní osy 5, SC 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie.
Termín: 02. 03. 2021

USNESENÍ č. 192/VI/20/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování dokumentů
pro podání projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy - Jablonec nad Nisou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/1093/2020, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
se sídlem U Jezu 525, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ: 48267210
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení objednávky
č. OBJ/1093/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 193/VI/20/RK
Ukončení projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS Liberec,
p. o.“ v průběhu přípravy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
aktuální informace o přípravě projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb
– SŠGS Liberec, p. o.“,
rozhoduje
o ukončení přípravy projektu „Centrum odborného vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS
Liberec, p. o.“ z důvodu vysokých nezpůsobilých výdajů projektu dle podmínek Integrovaného
regionálního operačního programu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit informace o ukončení přípravy projektu „Centrum odborného vzdělávání LK
gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.,“ jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit kroky nutné k oficiálnímu ukončení přípravy projektu „Centrum odborného vzdělávání
LK gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“.
Termín: 22. 12. 2020
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USNESENÍ č. 194/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č.403/20 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Centrum odborného vzdělávání LK
zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektový záměr „Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov,
p. o.“,
II. rozpočtové opatření č. 403/20, kterým se
1)
2)

3)

snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 1.380.000 Kč,
snižují výdaje kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku celkem o částku 3.100.000 Kč na přípravu projektu „Centrum odborného
vzdělávání LK gastronomie a služeb – SŠGS Liberec, p. o.“,
navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku celkem o částku 4.480.000 Kč na přípravu projektu „Centrum
odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 403/20 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
2)

Termín: 22. 12. 2020
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektové
žádosti, včetně všech příloh, do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027,
specifický cíl 4.1.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 195/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 381/20; 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.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 381/20, 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 137.009,90 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a)

b)

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 137.009,90 Kč na základě odstoupení 1 příjemce a zbylých prostředků
z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 17.009,90 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
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zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 120.000 Kč,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5205/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi Soňou Davidovou, adresa trvalého bydliště:
Brdlíkova 187/1, 150 00 Praha 5, datum narození: 18. 8. 1978 a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní podíl ani výše dotace se nemění,
c)

2)

rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 120.000 Kč níže uvedené žadatelce:
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

2)

1654

Tepelné čerpadlo
120.000 Kč
80%
16. 07. 2020 - 13. 01. 2022

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, níže uvedeným
žadatelům, z důvodu nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného programu:
Reg.
číslo

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

1778

Milan Nygrin DiS.

doplnění žádosti nebylo v souladu s vyhlášeným
programem

1781

Patrik Hašlar

emisní třída původního kotle není v souladu s
vyhlášeným programem

1786

Jan Škapa

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

1787

Vladislav Řehák

původní kotel je s automatickým přikládáním

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

1779

Kondenzační kotel na zemní plyn
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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

60.000 Kč
75 %
27. 09. 2020 - 27. 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:

1780

Tepelné čerpadlo
120.000,00 Kč
80 %
29. 09. 2020 - 29. 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

1782

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

1784

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

1785

Tepelné čerpadlo
120.000,00 Kč
80 %
29. 09. 2020 - 29. 03. 2022

Tepelné čerpadlo
120.000,00 Kč
80 %
29. 09. 2020 - 29. 03. 2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102.500,00 Kč
75 %
30. 09. 2020 - 30. 03. 2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

783
313
Čtveřín

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

1788

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

1789

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1790

Tepelné čerpadlo
120.000,00 Kč
80 %
30. 09. 2020 - 30. 03. 2022

Tepelné čerpadlo
127.500,00 Kč
80 %
30. 09. 2020 - 30. 03. 2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100.000,00 Kč
80 %
01. 10. 2020 - 31. 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

1791

Tepelné čerpadlo
127.500,00 Kč
80 %
02.10.2020 - 01.04.2022
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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

1792

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

1793

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

1794

Kondenzační kotel na zemní plyn
56.250,00 Kč
75 %
03.10.2020 - 02.04.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95.000,00 Kč
75 %
04.10.2020 - 03.04.2022

Tepelné čerpadlo
127.500,00 Kč
80 %
05.10.2020 - 04.04.2022

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

1795

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

1796

Kondenzační kotel na zemní plyn
95.000,00 Kč
75 %
05.10.2020 - 04.04.2022

Tepelné čerpadlo
127.500,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
06.10.2020 - 05.04.2022

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

1797

Kondenzační kotel na zemní plyn
75.813,75 Kč
75 %
07.10.2020 - 06.04.2022

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení 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 schválený
dodatek a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
2)

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 381/20 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 196/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/20 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“, kterým se upravují příjmy, výdaje a dílčí ukazatele
v kapitole 923 Spolufinancování EU, rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III -NZÚ“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 380/20, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 57.148.391,77 Kč, a to z titulu přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ ve výši 57.148.391,77 Kč,
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o 57.148.391,77 Kč, z toho:
a)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“
o částku 28.016.951,27 Kč, z toho:
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b)

c)

i.ve výši 27.486.951,27 Kč na nerozepsané rezervy, v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
ii.ve výši 750.000 Kč se zavádí nové dílčí ukazatele v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, pro jednotlivé konečné uživatele
v rámci projektu Kotlíkové dotace III – NZÚ,
iii.ve výši 220.000 Kč se snižují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“, na základě odstoupení dvou příjemců
od realizace projektu,
v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na financování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NIV“ o částku
1.039.530 Kč.
v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování
IROP a TOP o částku 28.091.910,50 Kč

rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
750.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše, a to za předpokladu schválení
ZR-RO 380/20 zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2020:
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

1655

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

1656

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

1657

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120.000 Kč
80%
16.07.2020 - 13.01.2022

Tepelné čerpadlo
127.500 Kč
80%
16.07.2020 - 13.01.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127.500 Kč
80%
17.07.2020 - 14.01.2022

72

Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 01.12.2020
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1658

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

1659

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

1660

Tepelné čerpadlo
120.000 Kč
80%
20.07.2020 - 17.01.2022

Tepelné čerpadlo
127.500 Kč
80%
21.07.2020 - 18.01.2022

Tepelné čerpadlo
127.500 Kč
80%
21.07.2020 - 18.01.2022

schvaluje
1) změnu usnesení č. 1794/20/RK ze dne 20. 10. 2020 v části „zdroj vytápění“ u níže uvedeného
příjemce takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

1545

Tepelné čerpadlo
120.000,00 Kč
80 %
10.03.2020 - 07.09.2021
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace, a to v případě schválení
ZR-RO 380/20 zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2020

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 380/20 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 22. 12. 2020
podepsat dle schváleného vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ, a to za předpokladu schválení ZR-RO č. 380/20 zastupitelstvem
kraje dne 22. 12. 2020.
Termín: 31. 01. 2021

USNESENÍ č. 197/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 404/20 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku – projektový záměr „Centrum odborného
vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 404/20, kterým se
1) snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 140.000 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku celkem o částku 140.000 Kč na přípravu projektu „Centrum odborného vzdělávání LK
pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 404/20 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 198/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 377/20 – navýšení příjmů z titulu přijaté dotace a navýšení výdajů
v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, obor investic a správy nemovitého majetku
– projekt „Pro horolezce neexistují hranice“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 377/20, kterým se navyšuje příjmová část rozpočtu kraje z titulu přijaté dotace
na projekt „Pro horolezce neexistují hranice“ celkem o 2.726.036,46 Kč, a to dotace ve výši
2.672.837,72 Kč (101.129,34 EUR) a vzniklého kurzového rozdílu ve výši 53.198,74 Kč,
a současně výdajová část rozpočtu kraje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku, projekt „Pro horolezce neexistují hranice“, celkem o částku ve výši
2.726.036,46 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 377/20 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 199/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní
Ploučnice – realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní
Ploučnice – realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu“ v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Václav Židek, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník: Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných ze
strukturálních fondů,
Mgr. Irena Waldhauserová, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník: Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody
Mgr. Radomír Studený, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník: Ing. Kristián Habrda, odborný pracovník ochrany přírody,
schvaluje
1) text Zadávací dokumentace,
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1156/2020
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 další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 200/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“ část 1: Tvorba
biotopů pro ropuchu krátkonohou – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OLP/2344/2019, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 5 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění mezi Libereckým krajem
a společností Suchopýr z. Ú., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31, IČO 25419358, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 126.030,60 Kč bez DPH, tj. 152.497,03 Kč včetně DPH
a méněpráce ve výši 44.244 Kč bez DPH, tj. 53.535,24 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny o 81.786,60 Kč bez DPH, tj. 98.961,79 Kč včetně DPH
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 201/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců
Sloup v Čechách, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v areálu Domova
důchodců Sloup v Čechách, p. o.“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Václav Židek, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
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Ing. Miluše Portlová, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
náhradník Ing. Petr Dobrovský, jednatel společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.,
Mgr. Dagmar Žaloudková, Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o., ředitelka,
náhradník Ing. Anna Slavětínská Marková, Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o.,
zástupkyně ředitele,
schvaluje
1) text zadávací dokumentace,
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/2605/2020
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 202/VI/20/RK
Písemná informace
Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci "Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje
s ARR - Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020".
USNESENÍ č. 203/VI/20/RK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 43 – obec Horka u Staré Paky
– vodovod, kanalizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro obec Horka u Staré Paky
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, předložit
zastupitelstvu kraje návrh změny č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
pro obec Horka u Staré Paky ke schválení.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 204/VI/20/RK
Plná moc pro Václava Židka k zastupování Libereckého kraje ve věci smluvních vztahů
v oblasti dotací rezortu životního prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Václava Židka, člena rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství,
k zastupování Libereckého kraje při:
1) uzavírání smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, z Lesnického fondu Libereckého kraje a z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků,
uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci dotací. Dále při podepisování sdělení
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2)

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,
uzavírání smluv o poskytnutí individuálních dotací a záštit z rozpočtu rezortu životního
prostředí a zemědělství 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/173/2020 Martinu
Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 205/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Městu Semily na organizační zajištění akcí Dožínkové slavnosti „Semilský
pecen“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Města Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111 o změnu
termínu konání akce Dožínkové slavnosti „Semilský pecen,“ na jejíž realizaci byla usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 247/16/ZK ze dne 31. 5. 2016 schválena dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, z roku 2020 na rok 2022,
souhlasí
a) se změnou termínu realizace akce Dožínkové slavnosti „Semilský pecen“ z období 1. 1. 2020
- 31. 12. 2020 na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 z důvodu zrušení akce v roce 2020
v důsledku opatření souvisejících s pandemií Covid - 19,
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2322/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Městem Semily, se sídlem Husova 82,
513 01 Semily, IČ 00276111 na organizační zajištění akcí Dožínkové slavnosti „Semilský
pecen“, který zohlední změnu termínu realizace a souvisejících smluvních podmínek
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje tento materiál k projednání a schválení.
Termín: 22. 12. 2020
b)

USNESENÍ č. 206/VI/20/RK
Odměna za rok 2020 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Ing. Martinu Modrému, Ph.D., řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem
IČ 75053144, odměnu za rok 2020 dle přílohy
důvodové zprávy
a ukládá
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, zajistit
předložení rozhodnutí o poskytnutí odměny pro Ing. Martina Modrého, Ph.D. k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 10. 12. 2020
USNESENÍ č. 207/VI/20/RK
Zřízení komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
Rada kraje po projednání
zřizuje
Komisi Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu,
schvaluje
1) Statut Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu,
2) Jednací řád Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu,
jmenuje
členy Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu,

předseda
místopředseda
členové

Ing. Jiří Klápště
Václav Židek
MVDr. David Nejedlo
Ing. Zuzana Wudyová
Ing. Miroslav Kudrna
MUDr. Anna Kšírová
Mgr. Jan Korytář
RNDr. Jitka Šádková
Mgr. Petr Staněk
Bc. Křepel Jaroslav
Ing. Petr Dobrovský
Ing. Ivan Novotný
Ing. Ludvík Říčař
Ing. Bohumil Pleskač
Ing. Tomáš Maček
Ing. Petr Meduna
Ing. Lukáš Řádek
RNDr. Jakub Horecký
Ing. arch. Petr Klápště,
Ph.D.

TOP 09
člen rady kraje (Česká pirátská strana)
Starostové pro Liberecký kraj
ANO
ODS
Pro KRAJinu
Změna pro lidi a pro krajinu
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku
vedoucí oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů
ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půd v.v.i.
Lesy České republiky, s.p.
Povodí Labe, s.p.
Státní pozemkový úřad
Asociace soukromého zemědělství
ENVICONS, spol. s r. o.
Ministerstvo životního prostředí
CI2, o. p. s.
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a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, informovat
o zřízení komise zastupitelstvo kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 208/VI/20/RK
Prodloužení termínu plnění pokynu č. OBJ/164/2020 na základě rámcové smlouvy
č. OLP/3978/2018 s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. v oblasti systematického
přístupu Libereckého kraje v podpoře zadržování vody v krajině a adaptace na změnu klimatu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec
IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210, o posun termínu plnění pokynu
č. OBJ/164/2020 k plnění rámcové smlouvy č. OLP/3978/2018 v oblasti systematického přístupu
Libereckého kraje v podpoře zadržování vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu schváleného
usnesením Rady Libereckého kraje č. 178/20/RK ze dne 4. 2. 2020,
souhlasí
se změnou termínu ukončení plnění zakázky z 10. 12. 2020 do 31. 3. 2021 z důvodu omezení
vzniklých v důsledku vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020,
schvaluje
dodatek č. 1 k pokynu č. OBJ/164/2020 uloženého na základě rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3978/2018 mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210 v oblasti
systematického přístupu Libereckého kraje v podpoře zadržování vody v krajině a adaptace
na změnu klimatu
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, zajistit předložení dodatku č. 1 k pokynu č. OBJ/164/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 10. 12. 2020
USNESENÍ č. 209/VI/20/RK
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. Ú. - odvolání a jmenování členů správní rady
za Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
odvolává
ze správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú.,IČO 25430475, se sídlem č. p. 5,
463 31 Oldřichov v Hájích:
1. Jiřího Löffelmanna,
2.

Ing. Karla Popa,

a to ke dni 1. prosince 2020,
jmenuje
do správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú., IČO 25430475, se sídlem č. p. 5,
463 31 Oldřichov v Hájích:
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1.

Václava Židka,

2.

Ing. Martina Modrého, Ph.D.,

a to ke dni 2. prosince 2020
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, zajistit informování ředitelky společnosti Ekocentrum
Oldřichov v Hájích, z. ú., o změnách ve správní radě společnosti.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 210/VI/20/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 386/20 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého
kraje 2020, odbor životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených poplatků
za znečišťování ovzduší a zapojení pokuty za přestupek způsobený společností GPÚ,
spol. s r.o. do kapitoly 91708 – Transfery, ukazatel hospodaření s odpady
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 386/20, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu
2020:
1. navyšují se příjmy Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a zemědělství,
celkem o částku 238.136,25 Kč, a to:
a)
b)

z titulu daňových příjmů, dosud uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší ve výši
225.636,25 Kč,
z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 12.500 Kč,

navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 238 136,25 Kč v kapitole 917 08 – Transfery, specifický
ukazatel Sanace staré ekologické zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř - LADEO
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 386/20 k projednání
a schválení.
Termín: 22. 12. 2020
2.

USNESENÍ č. 211/VI/20/RK
Výzva Libereckého kraje vůči Ministerstvu životního prostředí České republiky k uplatnění
škod vzniklých v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) závazek Ministerstva životního prostředí České republiky předložit seznam požadavků České
republiky v souvislosti s prodloužením těžby a rozšířením dolu Turów, vzniklý v souvislosti
s jednáním před Evropskou komisí v režimu řízení podle čl. 259 Smlouvy o fungování EU,
b) dopis Libereckého kraje ze dne 20. 11. 2020 jako odpověď na reakci MŽP ČR
ze dne 29. 10. 2020 ve věci upřesnění požadavků uplatňovaných MŽP ČR při jednáních
s polskou stranou před Evropskou komisí v souvislosti s prodloužením těžby a rozšíření
hnědouhelného dolu Turów, zejména pak se zaměřením na řešení škod a eliminačních opatření
na náklady Polské republiky,
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vyzývá
Ministerstvo životního prostředí České republiky k naplnění povinností vyplývajících z ustanovení §
15 odst. 4 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, konkrétně k informování Evropské komise o vzniku škod na životním prostředí na
území České republiky v souvislosti s těžbou v dole Turów, aby s ohledem na požadavky Libereckého
kraje určilo výši nákladů, které zde v souvislosti s přijetím preventivních
nebo nápravných opatření vznikly, popř. vzniknou a požadovalo jejich náhradu
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí a zemědělství
a) zaslat tuto výzvu Ministerstvu životního prostředí České republiky,
b)

Termín: 15. 12. 2020
předložit výše uvedené dokumenty zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 212/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Sekerkovy Loučky
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Přepeře u Turnova
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemků v k. ú. Pěnčín
b) budoucí darovací smlouva
4. a) pozemku v k. ú. Cvikov
b) budoucí darovací smlouva
5. a) pozemku v k. ú. Kamení
b) budoucí darovací smlouva
6. a) pozemků v k. ú. Radvanec a Sloup v Čechách
b) budoucí darovací smlouva
7. a) pozemku v k. ú. Vítkovice v Krkonoších
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 794/1 o předpokládané 618 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice a části p. p. č. 794/43 o předpokládané výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Sekerkovy Loučky, obci Mírová
pod Kozákovem, obci Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Turnov,
IČO 002 75 913, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Stavební úpravy
veřejného prostoru Obecního úřadu, Chutnovka č. p. 36, obec Mírová pod Kozákovem“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 23,10 Kč/m2 (p. p. č. 794/43) a 27 Kč/m2
(p. p. č. 794/1), tj. 17.055,60 Kč,
2.

s budoucím darováním části p. p. č. 340/3 o předpokládané výměře 390 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Přepeře u Turnova, obci Přepeře,
obci Přepeře, se sídlem Přepeře č. p. 229, 512 61 Přepeře, IČO 002 76 014, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Přepeře – chodník podél silnice III/27915“, předpokládaná
účetní hodnota budoucího daru činí 21 Kč/m2, tj. 8.190 Kč,
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3.

4.

s budoucím darováním části p. p. č. 971/1 o předpokládané výměře 232,20 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 974/4 o předpokládané výměře 63,70 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, části p. p. č. 1041/4 o předpokládané výměře 25,60 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Pěnčín, obci Pěnčín, obci Pěnčín,
se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 002 63 095, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu
„Pěnčín chodník podél III/2799 a III/27911“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru
činí 17 Kč/m2 (p. p. č. 971/4 a p. p. č. 974/4) a 23,69 Kč/m2
(p. p. č. 1041/4), tj. 5.636,76 Kč,
s budoucím darováním části p. p. č. 3657/1 o předpokládané výměře 820 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Cvikov, obci Cvikov, městu Cvikov,
se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO 002 60 410, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Cvikov – chodník podél III/26846“, předpokládaná účetní
hodnota budoucího daru činí 70 Kč/m2, tj. 57.400 Kč,

5.

s budoucím darováním části p. p. č. 715/1 o předpokládané výměře 60 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Kamení, obci Pěnčín, obci Pěnčín,
se sídlem Pěnčín 62, 463 45 Pěnčín, IČO 002 63 095, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu
„BUS zastávka Červenice Pěnčín - Kamení“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru
činí 17 Kč/m2, tj. 1.020 Kč,

6.

s budoucím darováním části p. p. č. 997/1 předpokládané o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, části p. p. č 1121 o předpokládané výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v katastrálním území Radvanec, obci Radvanec a dále části
p. p. č. 1818/1 o předpokládané výměře 30 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, obci Radvanec,
se sídlem č. p. 75, 473 01 Nový Bor, IČO 467 50 690, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena
nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu
„Stezka pro chodce a cyklisty, Radvanec – Nový Bor“, předpokládaná účetní hodnota
budoucího daru činí 20 Kč/m2, tj. 740 Kč,
s budoucím darováním části p. p. č. 3082/2 o předpokládané výměře 115 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Vítkovice v Krkonoších, obci
Vítkovice, obci Vítkovice, se sídlem Vítkovice č. p. 243, 512 38 Vítkovice, IČO 002 76 260
s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Obecní dům pro obec Vítkovice“, předpokládaná
účetní hodnota budoucího daru činí 21 Kč/m2, tj. 2.415 Kč,

7.

schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2914/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Mírová pod Kozákovem,
2. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2915/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Přepeře,
3. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2916/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Pěnčín,
4.
5.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2917/2020 mezi Libereckým krajem
a městem Cvikov,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2918/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Pěnčín,
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6.
7.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3509/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Radvanec,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3510/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Vítkovice

a ukládá
Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucích darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 213/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Pořízení licence
k informačnímu systému pro zpracování majetkových agend a energetického managementu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení licence k informačnímu systému pro zpracování
majetkových agend a energetického managementu“ v rámci dynamického nákupního systému
„Nákup licencí – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka TESCO SW a.s., se sídlem Tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00
Olomouc – Hodolany, IČO: 258 92 533, za nabídkovou cenu 398.000 Kč bez DPH, tj. 481.580 Kč
vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/2445/2020 mezi Libereckým krajem a TESCO SW a.s., se sídlem
Tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČO: 258 92 533
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 214/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 265/20/RK v bodě 1 a), b) – budoucí
darování pozemku v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 265/20/RK v bodě 1. a), b) – týkající se budoucího darování části p. p. č. 641/1
o předpokládané výměře cca 340 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obci Josefův Důl, a evidované na listu vlastnictví
č. 750 u Katastrálního Jablonec nad Nisou, obci Josefův Důl, se sídlem Dolní Maxov 218,
468 44 Josefův Důl, IČO 00262391, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Rekonstrukce
a modernizace chodníku u sportovního areálu v Josefově Dole“, účetní hodnota budoucího daru činí
19 Kč/m2
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh na zrušení uvedené majetkoprávní
operace k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 215/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Horní Branná
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 792/1 o předpokládané výměře 439,60 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Zahrádky u České Lípy, obci Zahrádky,
a evidované na listu vlastnictví č. 367 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Zahrádky,
se sídlem Zahrádky č. p. 108, 471 01 Zahrádky, IČO 00261092, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Zahrádky – chodník podél III/2601 – II. etapa – SO 101
Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 20 Kč/m2,
tj. 8.792 Kč,
2. s budoucím darováním části p. p. č. 2980 o předpokládané výměře 892 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Horní Branná, obci Horní Branná, a evidované
na listu vlastnictví č. 258 u Katastrálního pracoviště Semily, obci Horní Branná, se sídlem Horní
Branná č. p. 262, 512 36 Horní Branná, IČO 00275735, s tím, že darovací smlouva bude
uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu
na stavbu „Silnice III/2955 Horní Branná, chodník“, předpokládaná účetní hodnota budoucího
daru 30 Kč/m2, tj. 26.760 Kč,
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3902/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Zahrádky,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3903/2020 mezi Libereckým krajem
a obcí Horní Branná
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

b)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucích darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 216/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemků v k. ú. Liberec
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Jablonec nad Nisou
b) darovací smlouva
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a) pozemků v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a k. ú. Kristiánov
b) darovací smlouva
4. a) pozemků včetně silnice v k. ú. Lomnice nad Popelkou
b) darovací smlouva
5. a) pozemku v k. ú. Svor
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním částí p. p. č. 5771/5, nově označených jako p. p. č. 5771/27 o výměře 31 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 5771/28 o výměře 28 m2, ostatní plocha,
způsob
využití
ostatní
komunikace,
vymezených
geometrickým
plánem
č. 5818-59/2020 ze dne 24. 2. 2020, nacházejících se v k. ú. Liberec, obec Liberec,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 3804 u Katastrálního pracoviště Liberec, statutárnímu
městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru
dle účetní evidence činí 28.320 Kč (slovy: dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých),
jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví města,
2. s darováním části p. p. č. 2530/1 o výměře 1304 m2, nově označené jako p. p. č. 2530/26, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 6400-4/2020
ze dne 21. 1. 2020, nacházející se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou,
a evidované na listu vlastnictví č. 2156 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO 00262340, hodnota daru dle účetní evidence činí 195.600 Kč (slovy: jedno
sto devadesát pět tisíc šest set korun českých), jedná se o pozemek pod chodníkem a zelení
ve vlastnictví města,
3. s darováním:
• p. p. č. 1237/2 o výměře 151 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/4 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/5 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/7 o výměře 238 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/10 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
• p. p. č. 1237/11 o výměře 63 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1237/12 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1237/13 o výměře 310 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1237/14 o výměře 156 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/5 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/6 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1238/7 o výměře 369 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/9 o výměře 183 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/10 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/11 o výměře 537 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/12 o výměře 618 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1238/13 o výměře 33 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/15 o výměře 72 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1238/16 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1238/17 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1239/2 o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1239/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1239/4 o výměře 85 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
3.
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4.

5.

• p. p. č. 1240/2 o výměře 110 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/3 o výměře 225 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1240/4 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1240/6 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/7 o výměře 40 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1240/8 o výměře 165 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 79/4 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 111/5 o výměře 52 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 189/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
• p. p. č. 190/2 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 201/3 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1181/8 o výměře 10 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1230/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
• p. p. č. 1535 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
• p. p. č. 1537 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu, obci Heřmanice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 302 a č. 370 u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
• p. p. č. 917/2 o výměře 118 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
nacházející se v k. ú. Kristiánov, obci Heřmanice, evidované na listu vlastnictví
č. 5 u Katastrálního pracoviště Frýdlant,
obci Heřmanice, se sídlem Heřmanice č. p. 2, 464 01 Frýdlant v Čechách, IČO 00672068,
hodnota daru dle účetní evidence činí 70.987 Kč (slovy: sedmdesát tisíc devět set osmdesát
sedm korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky a zelení za obrubou silnice
ve vlastnictví obce,
s darováním p. p. č. 2361/2 o výměře 3765 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 2368/4 o výměře 276 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 2368/6 o výměře 128 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 4097/5 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 2368/1
o výměře 2438 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, st. p. č. 2592 o výměře
1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v k. ú. Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice
nad Popelkou, a evidovaných na listech vlastnictví č. 3507 a č. 750 u Katastrálního pracoviště
Semily, včetně vyřazeného tělesa silnice ev. č. III/2847 v celém úseku v délce 0,713 m (od
křižovatky se silnicí ev. č. II/284 (UB 034A060) po křižovatku se silnicí ev. č. III/2845
(UB0243A109) – ul. Komenského a část ul. Josefa Kábrta) na uvedených pozemcích, městu
Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, hodnota
daru dle účetní evidence ke dni 31. 8. 2020 činí 1.602.997,22 Kč (slovy: jeden milion šest set
dva tisíc devět set devadesát sedm korun českých, dvacet dva haléřů),
s darováním části p. p. č. 1785/1 o výměře 9 m2, nově označené jako p. p. č. 1785/9, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 862-39/2020
ze dne 19. 5. 2020, nacházející se v k. ú. Svor, obec Svor, a evidované na listu vlastnictví
č. 452 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Svor, se sídlem Svor č. p. 195, 471 51 Svor,
IČO 00261009, hodnota daru dle účetní evidence činí 180 Kč (slovy: jedno sto osmdesát korun
českých), jedná se o pozemek pod mostem M-05 ve vlastnictví obce,

schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3904/2020 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3905/2020 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Jablonec nad Nisou,
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4.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3906/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Heřmanice,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/2654/2020 mezi Libereckým krajem a městem
Lomnice nad Popelkou,

5. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3907/2020 mezi Libereckým krajem a obcí Svor
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na darování pozemků a silnice k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
b)

2)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení darování pozemků a silnice Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 217/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 30/2 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 57/3 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p.p.č. 107/3 o výměře 30
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 127/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, p. p. č. 206/3 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p.
č. 1117/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1172/11 o výměře 32
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1175/10 o výměře 2 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu, obec Heřmanice,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od obce
Heřmanice, se sídlem Heřmanice č. p. 2, 464 01 Frýdlant v Čechách, IČO 00672068, hodnota
daru dle účetní evidence činí 344,88 Kč (slovy: tři sta čtyřicet čtyři korun českých, osmdesát
osm haléřů), pozemky jsou zastavěny silnicí ev. č. III/03513 ve vlastnictví Libereckého kraje,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,

schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3911/2020 mezi Libereckým krajem a obcí Heřmanice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a)

předložit návrh přijetí daru nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 12. 2020
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b)

2)

zajistit po schválení, přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 218/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Stráž nad Nisou
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Noviny pod Ralskem
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 562 nově označené jako p. p. č. 562/15 o výměře 4 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 879-12/2019 ze dne 13. 12. 2019,
částí p. p. č. 986, nově označených jako p. p. č. 986/2 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, p. p. č. 986/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, částí p. p.
č. 1093, nově označených jako p. p. č. 1093/2 o výměře 157 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 1093/4 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 881-14/2019 ze dne 16. 12. 2019, nacházejících se v k. ú. Žandov
u České Lípy, obec Žandov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 810 u Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, státnímu podniku Lesy České republiky, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 2428/006/20 ze dne 24. 3. 2020 ve výši 5.530 Kč (slovy: pět tisíc pět set třicet
korun českých), pozemky zastavěny v rámci stavby „Vrbový potok ř. km 0,893 – 2,300“,
2.

3.

s prodejem p. p. č. 266/5 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
a p. p. č. 1152/5 o výměře 119 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících
se v k. ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, a evidovaných na listu vlastnictví č. 561
u Katastrálního pracoviště Liberec, obchodní korporaci Benteler ČR s.r.o., se sídlem Školní
713, 463 31 Chrastava, IČO 63145936, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 1526-86/2020 ze dne 8. 6. 2020 ve výši 68.000 Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun českých),
z důvodu nepotřebnosti,
s prodejem p. p. č. 954/2 o výměře 416 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem, a evidované na listu vlastnictví
č. 197 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, manželům
za kupní cenu ve výši
104.000 Kč (slovy: jedno sto čtyři tisíc korun českých), jedná se o příjezdovou cestu k domu
ve vlastnictví kupujících,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3912/2020 mezi Libereckým krajem a státním
podnikem Lesy České republiky,
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2.
3.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3913/2020 mezi Libereckým krajem a obchodní
korporací Benteler ČR s.r.o.,
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3914/2020 mezi Libereckým krajem a manželi

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení prodeje, pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 219/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod
a)
pozemku v k.ú. Turnov
b)
smlouva o bezúplatném převodu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 1257/1 o výměře 1020 m2, zahrada, nacházející se v k. ú.
Turnov, obci Turnov, evidované na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního pracoviště Semily,
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemku dle účetní evidence činí
6.273 Kč (slovy: šest tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých), za podmínky zřízení věcného
práva ve prospěch oprávněného, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
spočívající v závazku povinného, tj. Libereckého kraje, nezcizit převáděný pozemek a nezatížit
ho zástavním právem po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve
prospěch Libereckého kraje do katastru nemovitostí,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Střední
zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, se sídlem 28. října 1390, 511 01 Turnov,
IČO 00581071, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/4041/2020 mezi Libereckým krajem
a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
c)

a)

předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,

b)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2021
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2)

Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 220/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
nemovitých věcí v k.ú. Jablonec nad Nisou
b)
kupní smlouvy
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem st. p. č. 2542 o výměře 670 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Jablonec nad Nisou, č. p. 2570, obč. vyb., p. p. č. 1039/1 o výměře 990 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, p. p. č. 1026/4 o výměře 113 m2, zahrada, p. p. č. 1026/10 o výměře 528
m2, zahrada, p. p. č. 1026/12 o výměře 63 m2, zahrada, nacházejících se v k. ú. Jablonec nad
Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných na listech vlastnictví č. 7368 a č. 14086
u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, obchodní korporaci LSC, spol. s r.o., se sídlem
Palackého 1006/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 25428551, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 12.900.000 Kč (slovy: dvanáct milionů devět set tisíc korun českých),
2. se zmocněním Ing. Pavla Kubíčka, jednatele LSC, spol. s r.o., se sídlem Palackého 1006/1, 466
01 Jablonec nad Nisou, IČO 25428551, aby jménem Libereckého kraje, IČO 70891508,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 jednal ve všech druzích správních řízení vedených
před úřady všech stupňů týkajících se nemovitých věcí - st. p. č. 2542 o výměře 670 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonec nad Nisou, č. p. 2570, obč. vyb.,
p. p. č. 1039/1 o výměře 990 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p. p. č. 1026/4 o výměře
113 m2, zahrada, p. p. č. 1026/10 o výměře 528 m2, zahrada, p. p. č. 1026/12 o výměře 63 m2,
zahrada, nacházejících se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných
na listech vlastnictví č. 7368 a č. 14086 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, které
jsou ve vlastnictví Libereckého kraje, zejména v řízeních o povolení kácení dřevin, územních
a stavebních řízeních, ve vodohospodářských řízeních, v řízeních v rámci památkové péče
a dopravy,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3793/2020 mezi Libereckým krajem a obchodní
korporací LSC, spol. s r.o.,
2. předložený návrh plné moci č. PM/180/2020 udělenou Ing. Pavlu Kubíčkovi, jednateli LSC,
spol. s r.o., se sídlem Palackého 1006/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 25428551
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh na prodej nemovitých věcí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení prodeje nemovitých věcí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení kupní smlouvy a plné moci k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonec
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nad Nisou, Pasecká 20, se sídlem Pasecká 2590/20, 466 02 Jablonec nad Nisou,
IČO 60252774.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 221/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v budově „D“ v k.ú. Liberec korporaci ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změnu podmínek pronájmu nebytových prostor - a to v 1. nadzemním podlaží o celkové
podlahové ploše 1.425,91 m2, v mezipatře, o celkové podlahové ploše 168,41 m2,
ve 2. nadzemním podlaží o celkové podlahové ploše 606,65 m2, ve 3. nadzemním podlaží
o celkové podlahové ploše 1.968,91 m2, celkem 4.169,88 m2, nacházejících se v části budovy
Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí
č.p. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejících se v k.ú. Liberec,
obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, včetně movitého vybavení potřebného pro provoz
„podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje“, obchodní korporaci ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO 48267210, pro účely činnosti „podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje“,
za nájemné ve výši 1.690 Kč za m2/rok, a další úhrady za plnění spojená s užíváním předmětu
nájmu (např. dodávky tepla, elektrické energie, teplé a studené vody – vodné a stočné apod.),
na dobu určitou, tj. od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2030 - týkající se úpravy ceny za úklid stanovenou
na částku ve výši 472.723,37 Kč (cena včetně DPH) za každý jeden rok, a ceny
za odvoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu stanovenou na částku ve výši
126.406,28 Kč (cena včetně DPH) za každý jeden rok,
b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1922/2020 mezi Libereckým
krajem a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatku
č. 1 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 222/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 2 smlouvy o pronájmu části silnice
ev. č. I/14 v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská) s ŘSD ČR - prodloužení doby nájmu
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) prodloužení nájmu části stavby silnice I. třídy č. 14 dotčené stavbou Libereckého kraje
„I/14, ul. Podhorská, zajištění statiky havarijního stavu budovy“, nacházející se v k. ú. Jablonec
nad Nisou, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, do termínu 31. 12. 2020 a doplnění výpočtu nájemného
za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (61 dnů), tj. nájemné za toto období činí částku
23.804,64 Kč (slovy: dvacet tři tisíc osm set čtyři korun českých, šedesát čtyři haléřů),
b) předložený návrh dodatku č. 2 smlouvy o pronájmu č.j. OLP/562/2020 mezi Libereckým
krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 223/VI/20/RK
Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje
Rada kraje po projednání
zřizuje
Komisi Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje,
jmenuje
členy Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje:
Ing. Jitka Volfová, nominována ANO 2011 - předseda,
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana pro řízení resortu dopravy - místopředseda,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky - místopředseda,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku - místopředseda,
Mgr. Jaroslav Šída, nominován za Českou stranu pirátskou, není členem Zastupitelstva LK,
Libor Křenek, nominován SPD, člen Zastupitelstva LK,
Ing. Tomáš Špinka, nominován ODS, není členem Zastupitelstva LK,
Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Michaela Krejčová, odbor sociálních věcí,
Ing. Anna Matoušková, ekonomický odbor,
Ing. Věra Chládková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Ivana Míčková, odbor zdravotnictví,
Ing. Petr Neumann, odbor dopravy,
Bc. Tomáš Charypar, odboru kancelář ředitele - oddělení hospodářské správy,
Ing. Vladimír Koudelka, není zaměstnancem KÚ LK a členem Zastupitelstva LK,
schvaluje
a) Jednací řád Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje,
b) Statut Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje písemnou informaci o zřízení Komise Rady
Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje,
b)

Termín: 22. 12. 2020
informovat jmenované členy komise o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 224/VI/20/RK
Jmenování nových členů Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
zřizuje

93

Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 01.12.2020
Komisi architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje,
jmenuje
členy Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje ve složení:
- Ing. arch. Filip Horatschke,
- doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný,
- Ing. arch. Martin Hilpert,
- Ing. arch. Jiří Janďourek,
- MgA. Jakub Chuchlík,
- Ing. Zdeněk Dřevěný,
- Markéta Červinková,
schvaluje
a) Jednací řád Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje,
b)

Statut Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje písemnou informaci o zřízení Komise architektů
a urbanistů Rady Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 12. 2020
informovat jmenované členy komise o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 225/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK
v Liberci na letišti“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to KN-STAV s.r.o., IČO 49101374, se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká
Lípa za nabídkovou cenu 18.689.277,53 Kč bez DPH, tj. 22.614.025,81 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2623/2020 mezi Libereckým krajem a společností KN-STAV
s.r.o., IČO 49101374, se sídlem Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 226/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
1. a) pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou FAMA 2020/05/035
b) budoucí kupní smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Košťálov FAMA 2020/05/037
b) budoucí kupní smlouva
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a) pozemků v k. ú. Dolní Sytová FAMA 2020/06/005
b) budoucí kupní smlouva
4. a) pozemků v k. ú. Žernov FAMA 2020/09/039
b) budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s budoucí koupí části p. p. č. 5755 o předpokládané výměře cca 75 m2, orná půda,
v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidované
na listu vlastnictví č. 2349 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, od
paní
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
420 Kč za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
ke stavební akci „Silnice ev. č. II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce
silnice ”,
3.

b)

2.

a)

b)

3.

a)

b)

se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s budoucí koupí:
- části p. p. č. 839/6 o předpokládané výměře cca 34 m2, orná půda,
- části p. p. č. 839/9 o předpokládané výměře cca 2 m2, orná půda,
- části p. p. č. 839/10 o předpokládané výměře cca 3 m2, orná půda,
v katastrálním území Košťálov, obci Košťálov, evidované na listu vlastnictví č. 818
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od paní
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč
za m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební
akci „Silnice ev. č. II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice”,
se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s budoucí koupí:
části p. p. č. 719/1 o předpokládané výměře 65 m2, zahrada,
části p. p. č. 721/1 o předpokládané výměře 178 m2, trvalý travní porost,
části p. p. č. 724 o předpokládané výměře 18 m2, trvalý travní porost,
části p. p. č. 726 o předpokládané výměře 349 m2, trvalý travní porost,
vše v katastrálním území Dolní Sytová, obci Háje nad Jizerou, evidovaných na listu
vlastnictví č. 44 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
e (1/2) a pana
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč za m2,
do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební akci
„Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14“,
se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
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4.

a)

b)

nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s budoucí koupí:
-části p. p. č. 11 o předpokládané výměře cca 13 m2, lesní pozemek,
-části p. p. č. 119/3 o předpokládané výměře cca 1 m2, ovocný sad,
-části p. p. č. 119/4 o předpokládané výměře cca 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
-části p. p. č. 122 o předpokládané výměře cca 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v katastrálním území Žernov, obci Žernov, evidovaných na listu vlastnictví č. 343
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od MUDr.
Drahoňovské I., 30. 9. 1958, 282 01 Český Brod (1/2) a Ing. Drahoňovského M.,
16. 8. 1961, 471 23 Zákupy (1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč
za 1 m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavební
akci „Silnice ev. č. III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice“,
se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,

schvaluje
1. předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/3998/2020 mezi Libereckým
krajem
2. předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/3999/2020 mezi Libereckým
krajem
3.
4.

předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/4000/2020 mezi Libereckým
krajem a
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/4046/2020 mezi Libereckým
krajem a

a ukládá
Ing. Miklíkovi Zbyňkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrhy na budoucí koupě pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 22. 12. 2020
zajistit po schválení budoucí koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 227/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – Dohoda o převodu práv a povinností ze smlouvy ze smlouvy číslo
4121278393, transformace k. ú. Raspenava
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy číslo 4121278393, v rámci akce
„Domov Raspenava, p.o. – výstavba domů pro osoby zdravotně postižené“ na p. p. č. 19/1
a p. p. č. 20/1 v katastrálním území Raspenava, obec Raspenava, evidované na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, s ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035,
DIČ: CZ24729035,
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předložený návrh Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy uzavřené na základě žádosti
číslo 4121278393, číslo OLP/3582/2020 mezi Libereckým krajem a ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
b)

USNESENÍ č. 228/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – Dodatek č. 2 k Budoucí kupní smlouvě č. OLP/5426/2018, týkající se
budoucí koupě v k. ú. Semily- „Domov Tereza“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh dodatku č. 2 k budoucí kupní smlouvě číslo OLP/5426/2018 mezi Libereckým
krajem a městem Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dodatku č. 2 k
podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 229/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou FAMA 2020/08/004
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Nová Ves u Chrastavy FAMA 2020/06/072
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) koupí:
-p. p. č. 1769/3 o výměře 31 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Bílý Kostel
nad Nisou, obci Bílý Kostel nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 201
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od manželů

- p. p. č. 1769/4 o výměře 134 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Bílý Kostel
nad Nisou, obci Bílý Kostel nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 202
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od manželů

b)

za vzájemně dohodnutou celkovou
kupní cenu ve výši 9.900 Kč (slovy: devět tisíc devět set korun českých), stavba: III/2711
Bílý Kostel nad Nisou - sesuv náspu, refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
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2.

a)

b)

s koupí:
- p. p. č. 638/10 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 638/11 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 638/12 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice,
vše v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, evidovaných na listu
vlastnictví č. 466 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec,
460 01 Liberec, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
1.700 Kč (slovy: jeden tisíc sedm set korun českých), refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2387/2020 mezi Libereckým krajem a panem
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/4044/2020 mezi Libereckým krajem

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,

2)

a)

předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 12. 2020
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 22. 04. 2022

USNESENÍ č. 230/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
nemovitostí v k.ú. Doubí u Liberce FAMA 2019/10/027
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
pozemku p. č. 644/3 o výměře 395 m2, zahrada, včetně zahrádkářské chaty na p. p. č. 644/3
(není zapsána v katastru nemovitostí), kůlny na p. p. č. 644/3 (není zapsána v katastru
nemovitostí) a venkovních úprav: přípojka elektro, oplocení, suchý (venkovní) záchod, vše
v katastrálním území Doubí u Liberce, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 535,
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, o
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 7390- 14/2019 ze dne 27. 2. 2019 ve výši 390.000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun
českých),
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se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/4043/2020 mezi Libereckým krajem a
b)

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,

2)

a)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 22. 12. 2020
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 231/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní
akademii Česká Lípa"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii
Česká Lípa", ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
Bc. Zuzana Halamová, investiční technik odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů
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Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Rostislav Lád, ředitel Obchodní akademie, Česká Lípa,
náhradník: PhDr. Martin Kudrna, zástupce ředitele Obchodní akademie, Česká Lípa,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3975/2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 232/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt
"B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B"
pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny, příspěvková organizace“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka INSTAV stavební práce s.r.o., se sídlem Nová Ves nad Nisou 456,
468 27, IČO 27263568, za nabídkovou cenu 13.367.677,96 Kč bez DPH, tj. 16.174.890,33 Kč včetně
DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2749/2020 mezi Libereckým krajem a společností INSTAV
stavební práce s.r.o., se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27, IČO 27263568
ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 233/VI/20/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec
nad Nisou, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14
Liberec 14, IČO 27277577, analogicky dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací podmínku
(účastník neuvedl do nabídky délku praxe vedoucího týmu, potřebnou pro provedení hodnocení
nabídky),
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o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec
nad Nisou, p. o.“, analogicky dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud
ve výběrovém řízení je jediný účastník výběrového řízení)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 15. 12. 2020
2.

USNESENÍ č. 234/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec
nad Nisou, p. o., II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace
- Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec
nad Nisou, p. o., II“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
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:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Petr Froněk, ředitel Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická
4852, příspěvková organizace,
náhradník: Ing. Jan Boček, Ph.D., zástupce ředitele Střední průmyslové školy technické,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace,

schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 235/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
- Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní
škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“, 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
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, 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
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Iva Vaňátková, ředitelka Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková
organizace,
náhradník Lenka Vítková, pedagog Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3953/2020

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 236/VI/20/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace hygienického
zařízení (toalet) – SPŠT Jablonec nad Nisou – Věž B - stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace hygienického
zařízení (toalet) – SPŠT Jablonec nad Nisou – Věž B - stavební práce“ v souladu se Směrnicí Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, a to společnost STYLSTAV Liberec
s.r.o., se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 25426541, za nabídkovou
cenu 2.335.000 Kč bez DPH, tj. 2.825.350 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/182/2020 mezi Libereckým krajem a společností STYLSTAV
Liberec s.r.o., se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 25426541
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 237/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Renovace hygienického
zařízení (toalet) – SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT
Jablonec nad Nisou - Věž B“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka D. stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463
44 Sychrov, IČO 28662482, za nabídkovou cenu 72.000 Kč bez DPH, tj. 87.120 Kč
vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3423/2020 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem D. stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463 44 Sychrov, IČO 28662482
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 238/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Renovace
hygienického zařízení (toalet) – SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT
Jablonec nad Nisou - Věž B“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka
HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční 585, Zelená, 294 42 Luštěnice, IČO 07626223,
za nabídkovou cenu 25.500 Kč bez DPH, tj. 30.855 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3424/2020 mezi Libereckým krajem a dodavatelem HOME HELPER s.r.o., se sídlem Luční
585, Zelená, 294 42 Luštěnice, IČO 07626223
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 239/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 401/20 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 401/20, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 421.853,19 Kč, a to u akce č. 550016 1512 „Domov důchodců
Jablonecké Paseky – výměna výtahů odpovídajících normám“,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 421.853,19 Kč u akce č. 149108 1508 „Služby sociální péče Tereza
– zpracování projektové dokumentace pro transformaci“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 401/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 240/VI/20/RK
Rozhodnutí o výsledku e-Aukce „Prodej movitého majetku – ocelové konstrukce včetně její
demontáže na budově Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
průběh elektronické aukce „Prodej movitého majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, ocelové
pomocné konstrukce na budově Střední školy řemesel a služeb v ulici Podhorská v Jablonci
nad Nisou“,
rozhoduje
o vítězi elektronické aukce společnosti Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIIIMachnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391, který předložil nejvyšší nabídku ve výši 300.000 Kč bez
DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/3946/2020 mezi Libereckým krajem coby prodávajícím a společností Integra
stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391, coby
kupujícím za kupní cenu ve výši 300.000 Kč bez DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, uzavřít kupní smlouvu.
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Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 241/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů
– interiér a expozice II.“ – dodatek č. 6
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě a smlouvě o dílo č. OLP/2291/2018 veřejné zakázky „Modernizace
Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice II.“ uzavíraný
mezi Libereckým krajem a společností "M plus", spol. s r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 564/34,
170 00 Praha 7, IČO: 43001432, jehož předmětem je oprava dodatečně zjištěných chyb v položkách
změnových listů č. 1 a 3., čímž nedochází ke změně ceny díla, která po dodatku č. 5 činí
27.546.331,00 Kč bez DPH, tj. 33.331.060,51 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 242/VI/20/RK
Dodatek č. 1 k objednávce na zajištění činnosti spojené s realizací díla „Křišťálové údolí 2020“
– nahrazení akce „Víkend Křišťálového údolí“ online kampaní a zrušení akce Roadshow
Rakousko
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost dodavatele ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. se sídlem U Jezu 524/4, 460 01
Liberec, IČO: 48267210, o změnu v plnění dvou aktivit objednávky, která byla uzavřena
na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 a jejímž předmětem jsou činnosti spojené
s realizací projektu Křišťálové údolí v roce 2020. Objednávka č. OBJ/786/2020 byla schválena
na základě usnesení Rady kraje č. 1601/20 ze dne 8. 9. 2020,
schvaluje
dodatek č. 1 k objednávce č. OBJ/786/2020, vystavené na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje, jejímž předmětem
jsou činnosti spojené s realizací projektu Křišťálové údolí v roce 2020. Dodatkem č. 1 se upravuje
znění objednávky uzavřené dne 16. 9. 2020, a to v předmětu plnění této objednávky, konkrétně
nahrazení aktivity Víkend Křišťálového údolí online kampaní a zrušení akce Roadshow Rakousko
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit dodatek č. 1 k objednávce č. OBJ/786/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 07. 12. 2020
USNESENÍ č. 243/VI/20/RK
Vyhlášení soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhlášením soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné literární dílo vydané
v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji
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a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Statut soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné literární dílo
vydané v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi, a zajistit vyhlášení soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“ o cenu za mimořádné
literární dílo vydané v příslušném kalendářním roce se vztahem k Libereckému kraji.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 244/VI/20/RK
Odměny ředitelů příspěvkových organizací rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za 2. pololetí 2020
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu
Mgr. Jiřímu Křížkovi, řediteli Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
Ing. Zdeňku Vitáčkovi, řediteli Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové
organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2020
1.
2.

USNESENÍ č. 245/VI/20/RK
Aktualizace projektového záměru „Česko-německé vztahy očima dítěte“, Severočeského muzea
v Liberci, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizovaný projektový záměr „Česko-německé vztahy očima dítěte“, Severočeského muzea
v Liberci, příspěvková organizace,
souhlasí
s předložením projektové žádosti „Česko-německé vztahy očima dítěte“ do Česko-německého fondu
budoucnosti
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o schválení
projektového záměru.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 246/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 379/20 – úprava specifických ukazatelů výdajové kapitoly 917 07
– Transfery, poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
– spolku Kultura, z.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 379/20, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 07
– Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 100.000 Kč, bez dopadu na
celkový objem kapitoly, a to:
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a)
b)

snížením specifického ukazatele: číslo akce 07803270000 – Transfery, Podpora ojedinělých
projektů, naléhavé potřeby ve výši 100.000 Kč,
zavedením nového specifického ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 100.000 Kč,

1.

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

Kultura, z.s.
spolek

Stream #kulturaprezije
Pomoc kulturním
uskupením Libereckého
kraje v době, kdy
nemohou koncertovat
před živým publikem.
Podpora kulturního dění
v Libereckém kraji v těžké
době.

Hrdinů
514/28,
Liberec XII

IČ/
nar.

05120446

doba trvání
akce – 2 dny

100.000

1. 10.
– 31.
12.
2020

De minimis

Příjemce/
forma

Termín
realizace
projektu

č.

Rozhodují
cí závazné
výstupy
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury
žadateli:

ano

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3997/2020 na projekt „Stream #kulturaprezije“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Kultura,z.s., IČ: 05120446, se sídlem Hrdinů 514/28, Liberec
XII
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení
rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k podpisu na základě plné moci
č. PM 168/2020,
2)

Termín: 31. 12. 2020
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého k projednání materiál
Rozpočtové opatření č. 379/20 jako písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 247/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3485/2020 z Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace
projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, Spolku pro zvelebení jindřichovického kostela Campana, se sídlem
Jindřichovice pod Smrkem 59, IČ: 08177244, o prodloužení termínu realizace projektu „Za hudbou
do Jindřichovic“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 336/20/ZK ze dne 22. září 2020,
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souhlasí
1. s prodloužením termínu realizace projektu „Za hudbou do Jindřichovic“ z 31. prosince 2020
na 30. června 2021, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
z 19. února 2021 na 19. srpna 2021,
2. s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3485/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Za hudbou do Jindřichovic“, uzavřené dne 11. listopadu 2020
mezi Libereckým krajem a Spolkem pro zvelebení jindřichovického kostela Campana
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3485/2020
ke schválení.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 248/VI/20/RK
Dohody o zrušení závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/485/2020 ve znění dodatku č. 1 a č. OLP/484/2020 ve znění dodatku
č. 1 s příjemcem dotací, Taneční škola Duha o.p.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost příjemce dotace, Taneční škola Duha o.p.s., se sídlem Arbesova 2077, 470 01 Česká
Lípa, IČO: 25031511, o proplacení výdajů vynaložených na přípravu soutěže Regionální kolo
Festivalu tanečního mládí 2020, na jejíž realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 255/20/RK,
žádost příjemce dotace, Taneční škola Duha o.p.s., se sídlem Arbesova 2077, 470 01 Česká
Lípa, IČO: 25031511, o proplacení výdajů vynaložených na přípravu soutěže Celostátní kolo
Festivalu tanečního mládí 2020 – Mistrovství ČR, na jejíž realizaci byla přiznána dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady
Libereckého kraje č. 255/20/RK,
schvaluje
a) Dohodu o zrušení závazků, vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/485/2020 ve znění dodatku č. 1 na projekt „Regionální kolo Festivalu
tanečního mládí 2020“, mezi Libereckým krajem a Taneční školou Duha o.p.s.,
se sídlem Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25031511,
b)

Dohodu o zrušení závazků, vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/485/2020 a Dodatku č. 1 na projekt „Celostátní kolo Festivalu
tanečního mládí 2020 – Mistrovství ČR“, mezi Libereckým krajem a Taneční školou Duha
o.p.s., se sídlem Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25031511
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dohody o zrušení závazků k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.
Termín: 31. 12. 2020
b)

USNESENÍ č. 249/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/1175/2020 z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch, a dodatek č. 1 ke smlouvě
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o poskytnutí dotace č. OLP/1751/2020 z Dotační fondu Libereckého kraje, programu
č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace – Obce Ždírec, IČO 00673463, se sídlem Ždírec 7, 472 01 Ždírec,
o změnu termínu realizace projektu „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“
na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07
– Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče
a cestovní ruch, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 146/20/ZK
ze dne 26. 5. 2020,
2) žádost příjemce dotace I
Česká Lípa, se změnou termínu realizace a změnou závazných parametrů smlouvy projektu
„Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá – restaurátorské práce v objektu na pozemku parc.
č. 563 – III. etapa“ na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního programu Libereckého
kraje, podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
1) se změnou termínu realizace projektu „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“
z 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 19. 2. 2021
na 20. 5. 2021,
2)

se změnou závazných parametrů projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá
– restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“, z těchto:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Restaurování a rekonstrukce vitrají

m2

21,4

na tyto nové:
Název parametru

Jednotka

Hodnota

Kompletní restaurování zbývající části
vitraje C

m2

12,0

Částečné restaurování a rekonstrukce
vitrají oken v přízemí stěn P1, P2, P3,
P4 a P5

m2

9,4

Osazení vitraje okna A ve stěně P5

m2

14,0

a se změnou termínu realizace projektu „Vzorkovna malírny okenních skel Okrouhlá
– restaurátorské práce v objektu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“ z 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021,
a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021,
3) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1175/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast
podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Obnova památkově chráněné
komunikace v Bořejově“, uzavřené dne 3. 7. 2020 mezi Obcí Ždírec a Libereckým krajem,
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4)

jehož předmětem je změna termínu realizace projektu a změna termínu pro podání vyúčtování
projektu,
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1751/2020 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Vzorkovna malírny
okenních skel Okrouhlá – restau
ktu na pozemku parc. č. 563 – III. etapa“,
uzavřené dne 13. 7. 2020 mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem
je změna závazných parametrů smlouvy, změna termínu realizace a vyúčtování projektu

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu závazných parametrů uvedených výše projektu a dále dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/1175/2020 s Obcí Ždírec a č. OLP/1751/2020 s Ing. Janem Svobodou
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 250/VI/20/RK
Úprava finančních dokumentů u příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
změny závazných ukazatelů rozpočtů, plánů investic a aktualizaci finančních dokumentů
příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2020
1.
2.
3.
4.

Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,

5.

Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady kraje.
Termín: 13. 12. 2020
USNESENÍ č. 251/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 378/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace resortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 378/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020
o částku 600.000 Kč z titulu účelové investiční dotace s účelovým znakem 34 502 poskytnuté
Ministerstvem kultury ČR pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČ 00083232 na akvizici díla Jaroslav
Róna: socha Lvice Strážce, a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole 917 07
– Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 378/20 jako písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 252/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Generální oprava osvětlení
v depozitářích D1 a D2 KVK v Liberci“ Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou
organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Generální oprava osvětlení v depozitářích D1 a D2 KVK v Liberci“ Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací,
b)

s textem „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentací“

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace o udělení
souhlasu se zahájením výběrového řízení.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 253/VI/20/RK
Změna akce financované v rámci kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky – příspěvkové organizace
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Oblastní galerie v Liberci, příspěvková
organizace - Oprava klimatizace - půda, změna obsahu, prodloužení termínu realizace a změna
podmínek zřizovatele
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o následujících změnách u akce Oprava klimatizace – půda, financované v rámci kapitoly 912 07
Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
realizované Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČ 00083267:
1) změna akce z původní neinvestiční účelové dotace „Oprava klimatizace – půda“ na investiční
účelovou dotaci „Klimatizace půda – studie – projekt“,
2)
3)

termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí z původního 30. 11. 2020
prodlužuje na 30. 11. 2021,
s tím související předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Průběžného vyúčtování
akce mimořádného investičního příspěvku“ za rok 2020, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
v termínu do 10. 1. 2021,

s tím související předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, tohoto materiálu, v termínu do 10 dnů od ukončení
realizace výdajů, nejdéle však do 10. 12. 2021
5) s tím související zaslání závěrečné platby v termínu do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku
dle přílohy č. 1 tohoto dokumentu, nejdéle však do 10. 12. 2021
a ukládá
4)
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 12. 2020
USNESENÍ č. 254/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 405/20 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR určená pro
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci na projekt Brána do světa sbírek
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 405/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020
o částky 764,59 EUR (20.743,33 Kč) Kč z titulu účelové neinvestiční dotace s účelovým znakem
17 051 poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a 47.046,78 EUR (1.276.379,14 Kč) z titulu
účelové neinvestiční dotace s účelovým znakem 95 113 poskytnuté Ministerstvem financí
ČR určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, se sídlem Skálova 71,
511 01 Turnov, IČ 00085804 na projekt „Brána do světa sbírek“ financovaný z programu Interreg VA, Česká republika – Polsko, a zároveň se o tyto částky navyšují výdaje v kapitole 923 07
Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 405/20 jako písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 255/VI/20/RK
Zřízení Komisí rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
zřizuje
tyto komise Rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu:
1) Komisi Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou
organizaci,
2) Komisi Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci,
3) Komisi Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci,
4)
5)

Komisi Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou
organizaci,
Komisi Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvkovou
organizaci,

schvaluje
1) Statut pro komise Rady Libereckého kraje zřízené pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
2) Jednací řád pro komise Rady Libereckého kraje zřízené pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o zřízení komisí zastupitelstvo kraje.

112

Výpis usnesení z 2./VI zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 01.12.2020
Termín: 22. 12. 2020
USNESENÍ č. 256/VI/20/RK
Příprava 2./VI zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 2./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 12. 2020.
USNESENÍ č. 257/VI/20/RK
Zadání znaleckého ocenění společností KORID LK, spol. s r.o. a ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání znaleckého posudku znaleckému ústavu APELEN Valuation s.r.o., se sídlem
Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00, Praha 8, IČ 248 17 953, DIČ CZ 248 17 953, jehož předmětem
bude ocenění společností KORID LK, spol. s r.o., a ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.
s r.o.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, objednat u znaleckého ústavu APELEN Valuation
s.r.o., znalecký posudek na ocenění hodnoty společností KORID LK, spol. s r.o., a ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 04. 12. 2020
USNESENÍ č. 258/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti společníka společnosti KORID LK, spol. s r. o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o., se sídlem Liberec
2, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, IČO 27267351, po projednání
odvolává
z dozorčí rady společnosti ke dni 1. 12. 2020 tyto členy:
1. JIŘÍ RÝDL,
2. PETR HOLUB,
3. DAVID PRAŽÁ
jmenuje
do dozorčí rady společnosti s účinností od 2. 12. 2020 tyto členy:
1. JIŘÍ RÝDL,
2. David Schindler,
3. Josef Chuchlík,
stanovuje
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měsíční odměnu za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši 1.000,- Kč a pro předsedu dozorčí
rady 1.500,- Kč
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti KORID LK, spol. s r.o.,
pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného společníka dne 1. 12. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení společnost KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 259/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti společníka společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r. o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, po
projednání
odvolává
z dozorčí rady společnosti ke dni 1. 12. 2020 tyto členy:
1. TOMÁŠ HUDEC,
2. Mgr. MAREK HOTOVEC,
3. Bc. MARTINA SEJKOROVÁ, DiS,
4. Bc. ANNA PROVAZNÍKOVÁ,
5. Ing. RADKA LOUČKOVÁ KOTASOVÁ,
jmenuje
do dozorčí rady společnosti s účinností od 2. 12. 2020 tyto členy:
1. Bc. Anna Provazníková,
2. Mgr. Roman Baran,
3. Ing. Iva Jirmanová,
4. Mgr. Marek Hotovec,
5. Bronislav Kalvoda,
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného společníka dne 1. 12.
2020,
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 1000 Kč
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, informovat o přijatém usnesení společnost ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 260/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 373/20 – navýšení příjmů a výdajů Libereckého kraje za rok 2020
na podporu humanitární pomoci pro ORP v rámci nouzového stavu, částečným zapojením
nedočerpaných finančních prostředků od poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019
do kapitoly 931 01 Krizový fond LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 373/20, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2020 částečným zapojením nedočerpaných finančních
prostředků od poskytovatelů sociálních služeb z roku 2019 v celkové výši 843.011 Kč,
2.

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2020 v kapitole 931 01 Krizový fond LK v celkové výši
843.011 Kč:
a)
b)
c)
d)
e)

poskytnutím dotace městu Nový Bor, v celkové výši 49.974 Kč, ORG 03105034008
- Město Nový Bor - neinvestiční transfery,
poskytnutím dotace městu Česká Lípa, v celkové výši 146.296 Kč, ORG 03105034001
- Město Česká Lípa - neinvestiční transfery,
poskytnutím dotace městu Liberec, v celkové výši 276.784 Kč, ORG 03105032001
- Město Liberec - neinvestiční transfery,
poskytnutím dotace městu Frýdlant, v celkové výši 46.510 Kč, ORG 03105032003
- Město Frýdlant v Čechách - neinvestiční transfery,
poskytnutím dotace městu Jablonec nad Nisou, v celkové výši 106.791 Kč, ORG
03105033001 - Město Jablonec nad Nisou - neinvestiční transfery,

f)

poskytnutím dotace městu Tanvald, v celkové výši 38.783 Kč, ORG 03105033005 - Město
Tanvald - neinvestiční transfery,

g)

poskytnutím dotace městu Železný Brod, v celkové výši 23.146 Kč, ORG 03105033007
- Město Železný Brod - neinvestiční transfery,
poskytnutím dotace městu Turnov, v celkové výši 63.884 Kč, ORG 03105035008 - Město
Turnov - neinvestiční transfery,

h)

poskytnutím dotace městu Semily, v celkové výši 48.783 Kč, ORG 03105035001 - Město
Semily - neinvestiční transfery,
j) poskytnutím dotace městu Jilemnice, v celkové výši 42.060 Kč, ORG 03105035004
- Město Jilemnice - neinvestiční transfery,
rozhoduje
o poskytnutí dotací v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením
č. 957 ze dne 30. 9. 2020 na podporu humanitární pomoci pro osoby starší 65 let a ZTP v době
pandemie SARS CoV - 2 v celkové výši 843.011 Kč v tomto rozsahu:
a) městu Nový Bor ve výši 49.974 Kč,
b) městu Česká Lípa ve výši 146.296 Kč,
c) statutárnímu městu Liberec ve výši 276.784 Kč,
d) městu Frýdlant v Čechách ve výši 46.510 Kč,
i)
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e) statutárnímu městu Jablonec nad Nisou ve výši 106.791 Kč,
f) městu Tanvald ve výši 38.783 Kč,
g) městu Železný Brod, ve výši 23.146 Kč,
h) městu Turnov ve výši 63.884 Kč,
i) městu Semily ve výši 48.783 Kč,
j) městu Jilemnice ve výši 42.060 Kč,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci
v době pandemie SARS CoV -2, která bude uzavřena s výše uvedenými městy,
zmocňuje
Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, k zastupování Libereckého kraje
při uzavírání smluv o poskytnutí dotace na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS
CoV - 2, včetně právních jednání, na základě kterých se tyto smlouvy mění, ruší nebo
se narovnávají
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí učinit další kroky
k podpisu smluv o poskytnutí dotace,
2)

Termín: 15. 12. 2020
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 373/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020

USNESENÍ č. 261/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
a) věcných darů:
1.

2.

3.

4 ks vyřazených motorů a 2 ks vyřazených převodovek v celkové hodnotě 4.942 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,
zahradního grilu s příslušenstvím v hodnotě 9.900 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od společnosti Snílek, o.p.s., se sídlem Staré Splavy 253, 471 63, Doksy,
IČ: 26640007, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
dětské kuchyňky jako vánoční dárek v hodnotě 1.698 Kč pro potřeby klienta dětského
domova od pana Radima Střelky, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona,
IČ: 02707128, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
IČ: 49864360,
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4.

5.

8 ks vyřazených motorů a 8 ks vyřazených převodovek v celkové hodnotě 11.829 Kč
na podporu technického vzdělávání od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, IČ: 00671274,
drobného příslušenství k počítačům v celkové hodnotě 44.000 Kč k obnově a dovybavení
počítačové učebny od Unie rodičů SPŠSE a VOŠ Liberec, z. s., se sídlem Masarykova
460/3, 460 01 Liberec, IČ: 06986277, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova
3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,

6.

dětského kola a helmy pro klienta dětského domova v celkové hodnotě 3.018 Kč od pana
Adama Střelky, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona,
IČ: 02707128, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

7.

2 ks notebooků v celkové hodnotě 16.000 Kč pro klienty dětského domova od společnosti
Nadání a dovednosti o.p.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha – Nové Město,
IČ: 24295124, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
500 ks roušek velikosti L v hodnotě 53.000 Kč od společnosti Petit Lulu s.r.o., se sídlem
Ladova 199/20, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 03659054, do vlastnictví příspěvkové
organizace Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 60252537,

8.

25 ks vitamínového přípravku JAMESON KIDS Multivitamín v celkové hodnotě 5.700 Kč
od společnosti Valdštejnská lékárna, s.r.o., se sídlem Hrnčířské nám. 390, 464 01 Frýdlant,
IČ: 25408500, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,
10. 500 ks roušek velikosti L v hodnotě 53.000 Kč od společnosti Petit Lulu s.r.o., se sídlem
Ladova 199/20, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 03659054, do vlastnictví příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
11. vánočního stromečku včetně ořezu a balení v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Mountfield
a.s., se sídlem Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČ: 25620991, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace,
IČ: 63778181,
9.

12. elektrických spotřebičů (rychlovarné konvice, automatická pračka) v celkové hodnotě
30.000 Kč od pana Vladimíra Polcara, fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona, se sídlem
IČ: 87513153, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
13. 25 ks telefonů Xiaomi Redmi 9AT včetně přednabitých karet na období 6 měsíců
v celkové hodnotě 16.950 Kč od spolku Klub svobodných matek z.s., se sídlem Ďáblická
535, 250 65 Líbeznice, IČ: 06959971, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
14. 2 ks antibakteriálního gelu, 3 ks baterie Tesla + AA 10 ks, 3 ks dezinfekčního stojanu a 1
ks sanitárního gelu v celkové hodnotě 12.124 Kč od společnosti IMMOFINANZ Services
Czech Republic, s.r.o., se sídlem Na příkopě 854/14, 110 00 Praha – Nově Město,
IČ: 27900380, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
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b)

finančního daru:
1.

ve výši 10.500 Kč na zakoupení čističek vzduchu od Nadačního fondu LASVIT, se sídlem
Komunardů 894/32, 170 00 Praha – Holešovice, IČ: 24202118, do vlastnictví příspěvkové
organizace Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková
organizace, IČ: 08729590,

2.

ve výši 5.000 Kč pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže od společnosti
GF Machinery s.r.o., se sídlem Cejl 29/76, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 26896991,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, IČ: 46748105,
ve výši 5.400 Kč k pokrytí nákladů na lektora čínského jazyka od Nadačního fondu
Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková
organizace, IČ: 60252511,

3.

c)

příslibu nadačního daru:

ve výši 10.470 Kč na náklady spojené s nákupem čističek vzduchu pro děti od Nadace SYNER,
se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace,
IČ: 08729590,
d) nadačního příspěvku:
1. ve výši 40.000 Kč na realizaci „Prázdninových pobytů“ klientů dětského domova
od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5,
IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181
2.

ve výši 6.300 Kč na náklady projektu „Comenius“ od Nadace Terezy Maxové dětem,
se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 28514319, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
IČ: 46748105,

3.

ve výši 116.300 Kč na náklady projektu „Comenius“ od Nadace Terezy Maxové dětem,
se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 28514319, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,
IČ: 63778181,
ve výši 7.700 Kč v rámci programu Nadačního fondu Albert „Strom splněných přání“,
projektu „Vánoční dárky pro děti z dětských domovů“ od Nadačního fondu Albert,
se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, IČ: 49864360, příspěvková
organizace

4.

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
USNESENÍ č. 262/VI/20/RK
Zlepšení železničního spojení Libereckého kraje ve směru Praha / Görlitz
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informaci o projektu TRANS-BORDER, který řeší dokumentaci spojení Praha - Liberec včetně
zlepšení dostupnosti Trojzemí a zlepšení napojení celé oblasti na páteřní evropské koridory,
schvaluje
další postup zlepšení železničního spojení Libereckého kraje ve směru Praha / Görlitz dle důvodové
zprávy, zejména prosazení koridoru Praha - Liberec - Görlitz do evropské železnice TEN-T
Comprehensive Network
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit rozpracování
jednotlivých aktivit, jejich projednání s dotčenými partnery a předložit Radě Libereckého kraje
informaci o dosaženém postupu.
Termín: 30. 12. 202

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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Liberec 3. 12. 2020
zapsala Bc. Markéta Berková
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