Výpis usnesení z 5./VI mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 11.12.2020
USNESENÍ č. 267/VI/20/mRK
Dodatek č. 1 k uzavřeným smlouvám, schváleným dne 15. 10. 2020 usnesením č. 1741/20/mRK
– humanitární pomoc obcím v době nouzového stavu – změna termínu závěrečného vyúčtování
dotace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
na základě jednání Rady kraje dne 1. 12. 2020 žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování
dotace na pomoc obcím 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 na jehož realizaci byla schválena dotace v celkové výši 843.011 Kč
usnesením Rady Libereckého kraje č. 1741/20/RK dne 15. 10. 2020,
rozhoduje
o změně termínu závěrečného vyúčtování z 15. 12. 2020 na nový termín závěrečného vyúčtování
dotace 31. 03. 2021 u dotací poskytnutých obcím Česká Lípa, Frýdlant, Statutární město Jablonec
nad Nisou, Jilemnice, Statutární město Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod
na podporu humanitární pomoci pro osoby starší 65 let a ZTP v době pandemie SARS CoV -2, o
nichž bylo rozhodnuto usnesením č. 1741/20/RK dne 15. 10. 2020,
schvaluje
vzor dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
humanitární pomoci pro osoby starší 65 let a ZTP v době pandemie SARS CoV -2, který bude uzavřen
mezi Libereckým krajem a nadepsanými obcemi s rozšířenou působností, jehož předmětem je
prodloužení termínu k předložení závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace, a to ze dne 15. 12. 2020
do 31. 3. 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit podpisy dodatků ke
smlouvám s obcemi Česká Lípa, Frýdlant, Statutární město Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Statutární
město Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald Turnov a Železný Brod.
Termín: 15. 01. 2021
USNESENÍ č. 268/VI/20/mRK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2020 - financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty – akce „Cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou, lokalita
Chotyně U Hrabarů“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu číslo OLP/4153/2020 (číslo poskytovatele: 259/C1/2020) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 mezi Libereckým krajem
a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508, ve které se Státní fond dopravní infrastruktury zavazuje poskytnout Libereckému
kraji na akci „ Cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně
U Hrabarů“ finanční prostředky v maximální výši 13.091.889 Kč s tím, že v roce 2020 budou
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poskytnuty finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč a zbylé finanční prostředky ve výši 12.091.889
Kč budou poskytnuty na základě zvláštní smlouvy, kterou se Státní fond dopravní infrastruktury
zavazuje s Libereckým krajem uzavřít v roce 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu
OLP/4153/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 15. 12. 2020
USNESENÍ č. 269/VI/20/mRK
Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní soubor "Českolipská železnice"
linek L2, L4 a pro vložené, posilové a turistické spoje na tratích č. 080 Mladá Boleslav město Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec - Děčín a v jejím okolí – potvrzení pokračování jednání
s dopravcem Die Länderbahn CZ s.r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o aktuálním stavu ve věci zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce
2021 na provozním souboru "Českolipská železnice" - linky L2, L4 a pro vložené, posilové a
turistické spoje na tratích č. 080 Mladá Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec
- Děčín a v jejím okolí,
2. Závaznou nabídku dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o. pro provozní soubor „Českolipská
železnice“ linek L2 a L4 na tratích č. 080 Mladá Boleslav město – Česká Lípa - Rumburk a č.
086 Liberec – Děčín ze dne 30. 11. 2020 (včetně jejího doplnění č. 1 a 2),
schvaluje
potvrzení pokračování přednostního jednání o znění smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní
soubor "Českolipská železnice" - linky L2, L4 a pro vložené, posilové a turistické spoje na tratích č.
080 Mladá Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec - Děčín a v jejím okolí se
společností Die Länderbahn CZ s.r.o., se sídlem U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 083
42 849, a to na základě nabídek zaslaných dopravcem,
rozhoduje
o vypovězení Smlouvy 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. objednatele ÚK: 19/SML4190/SoVS/DS; LK: OLP/5294/2019 ve vztahu k lince U11 a lince L2
s podmínkou, že bude postup koordinován s Ústeckým krajem
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. o rozhodnutí Libereckého kraje o potvrzení pokračování
přednostního jednání se společností Die Länderbahn CZ s.r.o. o znění smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících pro provozní soubor "Českolipská železnice" na základě jimi
předložených nabídek,
2.

Termín: 15. 12. 2020
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložení
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje od 12. 12. 2021 ke schválení Radě Libereckého kraje,
Termín: 29. 10. 2021
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3.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, uplatnění
vypovězení Smlouvy 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. objednatele ÚK: 19/SML4190/SoVS/DS; LK: OLP/5294/2019 ve vztahu k lince U11 a lince
L2 a zajištění koordinace postupu s Ústeckým krajem.
Termín: 17. 12. 2020

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

Liberec 11. 12. 2020
zapsala Jitka Machálková
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