Z á p i s č. 3
z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 15. 12. 2020
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 2./VI RK dne 1. 12. 2020, z 4./VI mRK dne 4. 12. 2020 a z 5./VI mRK dne 11. 12. 2020
3./VI zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.00 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Mgr. Vladimír Richter a Ing. Dan Ramzer, zapisovatelkou dnešního jednání
určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 2./VI RK dne 1. 12. 2020, z 4./VI mRK dne
4. 12. 2020 a z 5./VI mRK dne 11. 12. 2020. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl,
tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 2./VI RK dne 1. 12. 2020,
z 4./VI mRK dne 4. 12. 2020 a z 5./VI
mRK dne 11. 12. 2020

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Krajský magazín a další zpravodajskopublicistické pořady“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů
kraje z titulu prodeje OOP (ochranné
osobní pomůcky) a navýšení výdajů
v kapitole 931 01- Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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6.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě
Z
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým
krajem a Městem Nový Bor

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Darování zdravotnického vybavení
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,
a.s., pořízeného z veřejné sbírky
„Liberecký kraj sobě! Covid-19“

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Darování zdravotnického vybavení
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,
a.s., Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,
pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký
kraj sobě! Covid-19“

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poskytování mediálních poradenských
služeb“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky
z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům středních škol
a školských poradenských zařízení
zřizovaných Libereckým krajem
pro zabezpečení zdraví a schválení
předávacího protokolu

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Nepředloženo
12.

Poskytnutí finančních odměn a věcných
darů ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnancům u příležitosti
životního jubilea v roce 2021

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

13.

Smlouva o dodávce tepelné energie
č. OLP/4130/2020

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

14.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie II.
– Respirátory – FFP3 s ventilkem“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

15.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie I.
– Ústenky – jednorázová ústenka
3-vrstvá z netkané textilie s úvazky“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele
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16.

Rozpočtové opatření č. 408/20 - navýšení Z pís. Petr Tulpa
příjmů rozpočtu Libereckého kraje
– neinvestiční dotace MPSV
na mimořádné odměny pracovníkům
vykonávajícím agendu v oblasti sociálněprávní ochrany dětí na krajských úřadech
v souvislosti s epidemií COVID_19
a navýšení výdajů kapitoly 914 05
- Působnosti, odbor sociálních věcí,
ÚZ 13019

odb. sociálních
věcí

17.

Rozpočtové opatření č. 409/20 - úprava Z pís. Petr Tulpa
rozpočtu v rámci kapitoly 914 05
Působnosti, odbor sociálních věcí, přesun
prostředků mezi dílčími ukazateli
„Koordinátor pro záležitosti
národnostních menšin a cizinců“
a „Veřejné opatrovnictví“ v souvislosti
s potřebou zpracování preventivní
brožury pro cizince, která bude zaměřena
na aktuální problémy v kraji

odb. sociálních
věcí

18.

Změna přílohy zřizovací listiny
Z
příspěvkové organizace Domov Sluneční
Dvůr Jestřebí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Rozpočtové opatření č. 407/20 - navýšení Z pís. Petr Tulpa
příjmů rozpočtu Libereckého kraje
z titulu úhrady nákladů od obcí
s rozšířenou působností, spojených
s provozováním objektu pro osoby
bez přístřeší COVID+ a navýšení výdajů
v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky
PO – poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku APOSS
Liberec, p. o., na provoz tohoto objektu

odb. sociálních
věcí

20.

Schválení rozpočtů příspěvkových
organizací resortu sociálních věcí na rok
2020 po zapojení dotačních titulů
z Ministerstva práce a sociálních věcí
a Ministerstva zdravotnictví přijatých
v souvislosti s COVID 19

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

21.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

22.

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
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí
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Z
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Nepředloženo
23.

Protokol o kontrole č. j. OK-82/20,
Muzeum Českého ráje v Turnově,
Skálova 71, 511 01 Turnov, příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

24.

Protokol o kontrole č. j. OK-83/20,
Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, 463 66 Jindřichovice
pod Smrkem 238, příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

25.

Protokol o kontrole č. j. OK-84/20,
OSTARA p. o., Pivovarská 693, 471 54
Cvikov, příspěvková organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

26.

Protokol o kontrole č. j. OK-91/20,
Pedagogicko – psychologická poradna
Jablonec nad Nisou, Smetanova 4265/66,
466 04 Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

27.

Dohoda o narovnání k objednávce
č. OBJ/382/2020 mezi Libereckým
krajem a namu42 s.r.o.

Mgr. René Havlík odb. právní

28.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti Silnice
LK, a.s.

Martin Půta

odb. právní

29.

Poskytnutí dotace na poskytování služeb Z
v obecném hospodářském zájmu
pro společnost ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
– zajištění Lipo.ink pro rok 2021

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

30.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

31.

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

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

32.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektů: „Školy bez bariér - Střední
škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“
a „Školy bez bariér - Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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33.

Komise Rady Libereckého kraje
Revitalizace Ralska

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

34.

Rozpočtové opatření č. 416/20; úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, dohoda o narovnání a změna
rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III.“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

35.

Žádost o změnu projektu podpořeného
Z
z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
TERRA SPORT, s.r.o., projekt s názvem
„ČT AUTHOR CUP“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910
z.s. – prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Závazek spolufinancování projektu
„Strategické plánování rozvoje
vzdělávací soustavy Libereckého kraje
II“ a související plná moc
pro zastupování Libereckého kraje
v právních jednáních
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
38.

Rozpočtové opatření č. 410/20 – úprava
kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT

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

39.

Rozpočtové opatření č. 412/20 – úprava
kapitoly 916 04 – vrácení nevyužitých
finančních prostředků roku 2020
na MŠMT

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

40.

Rozpočtové opatření č. 413/20 – úprava
kapitoly 916 – účelové neinvestiční
dotace – vratka dotace ze státního
rozpočtu na zabezpečení okresních
a krajských kol soutěží vyhlašovaných
a spoluvyhlašovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v roce
2020

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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41.

Rozpočtové opatření č. 415/20 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku Střední škole
hospodářské a lesnické, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

Rozpočtové opatření č. 418/20 – zapojení Z pís. Ing. Dan Ramzer
neinvestiční dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj – „Škola a sklo
– inkubátor na cestě do života“, a úprava
kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

43.

Odměny za mimořádné pracovní
nasazení v souvislosti s pandemií
koronaviru ředitelům příspěvkových
organizací v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Jmenování členů konkurzní komise
pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední školy
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Schválení záměru podání projektové
žádosti – „Liberecký kraj – Zvyšování
ochrany škol a školských zařízení jako
měkkých cílů III“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

46.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Vybavení
přírodovědných laboratoří“ Gymnáziem,
Tanvald, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

47.

Žádost o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu žadatele Dětská
sportovní akademie z.s. na projekt
s názvem „Pravidelná činnost spolku
v roce 2020“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

48.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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49.

Úprava finančních dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2020

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

50.

Vyřazení, převod nepotřebného movitého
majetku mezi příspěvkovými
organizacemi

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1.

2.

Základní škola a Mateřská škola
při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace – vyřazení
kamerové televizní lupy OPTRON PCT
21
Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace – převod
osobního automobilu ŠKODA Fabia
od Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace

51.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím
z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

52.

Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
– informace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

53.

Dodatek č. 1 Smluv o spolupráci
při realizaci Stipendijního programu
pro žáky středních škol v Libereckém
kraji ve vybraných oborech vzdělání
č. OLP/2143/2019 a č. OLP/2144/2019
uzavřených mezi Libereckým krajem,
Regionální agrární radou Libereckého
kraje a příspěvkovými organizacemi
kraje poskytujících vzdělání v agrárních
oborech

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

54.

Jmenování nových členů Komisí rady
Libereckého kraje pro příspěvkové
organizace resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

55.

Změna zřizovací listiny Krajské vědecké Z
knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace
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Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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56.

Rozpočtové opatření č. 411/20 – účelové Z pís. Ing. Květa
dotace Ministerstva kultury ČR
Vinklátová
pro příspěvkové organizace resortu
kultury památkové péče a cestovního
ruchu

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

57.

Strategický plán 2020-2030 Křišťálové
údolí

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

58.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2021
a dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/4776/2019 na rok 2020
pro příspěvkovou organizaci Středisko
ekologické výchovy Libereckého kraje

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

59.

Rozpočtové opatření č. 414/20 - úprava
kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení
účelových dotací z Ministerstva financí
ČR na náhradu škody způsobené zvláště
chráněnými živočichy do rozpočtu
Libereckého kraje 2020 a úprava
kapitoly 914 08 – Působnosti, finanční
krytí smluvního závazku, dílčí ukazatel
Posuzování vlivů na životní prostředí,
odbor životního prostředí a zemědělství

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

60.

Směrnice Rady Libereckého kraje
č. 1/2020 k zadávání veřejných zakázek
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

oddělení veřejných
zakázek
Nepředloženo

61.

Veřejná zakázka „Modernizace
Severočeského muzea v Liberci
- 2. etapa – dodávka interiérů – interiér
a expozice II.“ – dodatek č. 7
a Rozpočtové opatření č. 417 – snížení
výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický
odbor, a navýšení výdajů v kapitole
923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku
– projekt „Modernizace Severočeského
muzea v Liberci - 2. etapa“

62.

Majetkoprávní operace
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Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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1.

2.

smlouva o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) číslo 20_SOP_01_4121719983
v k. ú. Semily
smlouva o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie číslo
Z_S14_12_8120077373

63.

Majetkoprávní operace – revokace části
usnesení č. 1533/19/RK v části 1. b)
kupní smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a tělocvičny - Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
– stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
pavilonu v Martinově údolí – Léčebna
respiračních nemocí, Cvikov,
příspěvková organizace – stavební práce“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
66.

Majetkoprávní operace – dodatky
k nájemním smlouvám na pronájem
nebytových prostor v budově „E“
v k. ú. Liberec korporaci ARR
– Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., a plná moc k udělení
souhlasu s umístěním sídla pro subjekty
podnikatelského inkubátoru v budově
„D“ a „E“ Libereckého kraje

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného
vzdělávání LK zdravotnicko-sociální
– SZŠ Turnov, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Stavební
úpravy prostor pro speciálně
pedagogické centrum v Jablonci
nad Nisou“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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69.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Stavební
úpravy prostor pro speciálně
pedagogické centrum v Jablonci
nad Nisou“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.
– stavební práce“ – dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Autobusy LK, s.r.o. – doporučení
dozorčí rady valné hromadě společnosti

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

72.

KORID LK, spol. s r.o. – vyrovnávací
platba 2021

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

73.

Dohoda o narovnání ke Smlouvě
o zajištění modernizace odbavovacího
zařízení IDOL č. OLP/3676/2018
– KORID LK, spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

74.

Smlouvy o závazku veřejné služby
v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu k zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje – změny smluv
v důsledku pandemie onemocnění
COVID-19

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

75.

Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2021 - obce

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

76.

Dodatky ke smlouvám o veřejných
službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– úprava Technických a provozních
standardů IDOL (Design manuál IDOL)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

77.

Změna struktury vozového parku
(veřejná linková doprava) – oblast
Liberecko

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

78.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2254/2019 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3
Podpora projektové přípravy, pro Město
Jilemnice na projekt „Projektová
příprava – cyklostezka Martinice
v Krkonoších - Jilemnice“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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79.

Veřejná zakázka „Silnice II/610 Turnov
- hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)“ - dodatek č. 9

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

80.

Veřejná zakázka „Silnice III/27810
Šimonovice“ – dodatek č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

81.

Veřejná zakázka „Okružní křižovatka
III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý
roh)“ – dodatek č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

82.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 27915-2
přes náhon v Přepeřích“ – dodatek č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

83.

Prodloužení termínu realizace
neinvestiční akce „Údržba alejí v LK“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

84.

Prodloužení termínu realizace investiční
akce „Projektové dokumentace na silnice
LK II. a III. třídy pro 2019 - 2020“
– 3. část

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

85.

Prodloužení termínu realizace investiční
akce „Projektové dokumentace na silnice
LK II. a III. třídy pro 2019 - 2020“
– 4. část

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

86.

Prodloužení termínu realizace
neinvestiční akce „PD oprav
a dopravního značení“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

87.

Rozpočtové opatření č. 395/20 – úprava
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“; přesun mezi
jednotlivými akcemi

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

88.

Rozpočtové opatření č. 419/20 – snížení
příjmů kraje od MMR a snížení výdajů
v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje,
odbor dopravy; akce „Demolice
havarijních objektů v prostoru Ralsko“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

89.

Rozpočtové opatření č. 420/20 – snížení
příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje,
odbor dopravy; akce „Odra - Nisa
v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

90.

Rozpočtové opatření č. 421/20 – snížení
příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy; akce „OK III/29024
(Ostrý roh), Jablonec nad Nisou“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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91.

Rozpočtové opatření č. 422/20
– navýšení příjmů kraje od SFDI
a navýšení výdajů kapitoly 917 06
– Transfery, odbor dopravy na akci
„II/288 Podbozkov – Cimbál“

92.

Úprava finančních dokumentů
příspěvkových organizací resortu
zdravotnictví

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

93.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění večerní pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství na území
Libereckého kraje 2021, 2022 - III“

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

94.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového investičního
příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci na akci „Technické světelné
vybavení heliportu LZS ZZS LK
pro režim VFR noc“

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

95.

Poskytnutí mimořádného účelového
investičního příspěvku Zdravotnické
záchranné službě Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci na akci „PD
výjezdová základna Turnov“ v rámci
kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO
a podmínek stanovených zřizovatelem

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

96.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/3978/2020
pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov na rok 2021

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

97.

Písemné informace
Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2021,
Kontrolní řád – v návaznosti na Zákon
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád),

člen rady kraje
Mgr. René Havlík

Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž
činnost vykonává Střední škola a
Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

a)
b)

c)
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Z pís. Ing. Jan Sviták

Mgr. René Havlík

odb. dopravy

Zápis z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2020
d)

98.
a)

b)

Zpráva o plnění pokynu č. OBJ/164/2020
na základě rámcové smlouvy
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

Václav Židek

Písemné informace předkládané
Z pís. člen rady kraje
zastupitelstvu kraje
Reakce Statutárního města Jablonec
Martin Půta
nad Nisou na společnou deklaratorní
nabídku LK a SML na zajištění dopravní
obslužnosti v oblasti Jablonecko
Stanovisko Parlamentního institutu
ke kompatibilitě návrhu na vydání
zákona, kterým se mění zákon
č. 211/2000 Sb., o Státním fondu
podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
s právem EU

Martin Půta

99.

Zajištění dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb v krajské Základní síti
sociálních služeb Libereckého kraje
– změna výše vyrovnávací platby, žádost
o navýšení vyrovnávací platby

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

100.

Jednání rady kraje v působnosti
společníka společnosti Autobusy LK,
s. r. o. – revokace usnesení
č. 264/VI/20/mRK

Ing. Jan Sviták

odb. právní

101.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 424/20 – převod finančních prostředků
mezi kapitolami 917 07 - Transfery
odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, 914 07 - Působnosti
odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, a 912 07 - Účelové
příspěvky – příspěvkové organizace
odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků
z kapitoly 912 07 - Krajské vědecké
knihovně v Liberci, příspěvkové
organizaci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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102.

Rozpočtové opatření č. 425/20 – převod
mezi dílčími ukazateli v kapitole 912 07
- Účelové příspěvky odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci

103.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

104.

Komise architektů a urbanistů Rady
Libereckého kraje – jmenování předsedy
komise

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

105.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s. – doplnění dozorčí rady zástupcem
města Česká Lípa

Martin Půta

odb. právní

106.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01
Krizový fond a refundace nákladů
školám vzniklých realizací krizového
opatření hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

107.

Změna v nominaci zástupce Libereckého
kraje do Regionální stálé konference
Libereckého kraje
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. Jiří Ulvr

108.

Zadání veřejné zakázky „Architektonická
činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci Centrum
odborného vzdělávání LK zdravotnickosociální - SZŠ Turnov, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

109.

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum
odborného vzdělávání LK pro obrábění
kovů a vstřikování plastů – SŠSSD
Liberec, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

110.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum
odborného vzdělávání LK pro obrábění
kovů a vstřikování plastů – SŠSSD
Liberec, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

Z

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
Nepředloženo
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111.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo
Údolí – Křižany, rekonstrukce silnice“ dodatek č. 6

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

112.

Delegování zástupce Libereckého kraje
na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

113.

Dodatek č. 2 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

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

114.

Smlouva o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2021 – AAH Czech s.r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

115.

Rozpočtové opatření č. 423/20 – snížení
příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy; Financování silnic II.
a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2020

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

116.

Různé

Z

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 11, 22, 37, 60, 65 a 107 nejsou předloženy.
Ing. Sviták navrhl zařazení bodů
-

č. 117 - Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů,
č. 118 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy,
pro Město Semily na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice
– Benešov u Semil, Podolí“.

M. Půta navrhl zařazení bodu č. 119 - Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského
zlatého dukátu.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
9
proti
0
zdržel se

0

byl přijat

M. Půta dále uvedl, že členové rady kraje obdrželi, v pátek dne 11. 12. 2020, bod č. 117, dále
v pondělí dne 14. 12. 2020 obdrželi body č. 118, 119 a písemnou informaci č. 98. b).
Ing. Sviták požádal o předřazení bodu č. 117 na 10 hodinu, neboť k jeho projednání je přizván
Ing. Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK a.s. Dále požádal o zařazení
projednání bodu č. 71 na 10.30 hod., k němuž je přizván Mgr. Daniel David, předseda dozorčí
rady Autobusy LK, s.r.o.
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Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 270/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. 2185/19/RK, 440/20/RK, 1512/20/RK, 1632/20/mRK,
1676/20/RK, 1684/20/RK, 1705/20/RK, 1718/20/RK, 1722/20/RK, 1726/20/RK,
1741/20/mRK, 1753/20/RK, 1754/20/RK, 1763/20/RK, 1764/20/RK, 1765/20/RK,
1777/20/RK, 1778/20/RK, 1780/20/RK, 1789/20/RK, 1790/20/RK, 1792/20/RK, 1794/20/RK,
1803/20/mRK, 1814/20/mRK, 1817/20/mRK, 1818/20/mRK, 1819/20/mRK, 1/VI/20/mRK,
11/VI/20/RK, 12/VI/20/RK, 25/VI/20/RK, 26/VI/20/RK, 39/VI/20/RK, 43/VI/20/RK,
45/VI/20/RK, 48/VI/20/RK, 50/VI/20/RK, 51/VI/20/RK, 54/VI/20/RK, 55/VI/20/RK,
56/VI/20/RK, 57/VI/20/RK, 58/VI/20/RK, 59/VI/20/RK, 64/VI/20/RK, 70/VI/20/RK,
73/VI/20/RK, 74/VI/20/RK, 75/VI/20/RK, 76/VI/20/RK, 77/VI/20/RK, 79/VI/20/RK,
83/VI/20/RK, 84/VI/20mRK, 85/VI/20/mRK, 87/VI/20/mRK, 90/VI/20/mRK, 98/VI/20/RK,
101/VI/20/RK, 102/VI/20/RK, 104/VI/20/RK, 108/VI/20/RK, 112/VI/20/RK, 125/VI/20/RK,
130/VI/20/RK, 132/VI/20/RK, 133/VI/20/RK, 134/VI/20/RK, 147/VI/20/RK, 151/VI/20/RK,
177/VI/20/RK, 197/VI/20/RK, 198/VI/20/RK, 206/VI/20/RK, 208/VI/20/RK, 209/VI/20/RK,
214/VI/20/RK, 239/VI/20/RK, 241/VI/20/RK, 242/VI/20/RK, 247/20/VI/RK, 249/VI/20/RK,
251/VI/20/RK, 254/VI/20/RK, 257/VI/20/RK, 259/VI/20/RK, 263/VI/20/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 653/20/RK z 30. 11. 2020 na 31. 1. 2021,
- 1704/20/RK z 30. 11. 2020 na 31. 1. 2021,
- 1779/20/RK z 30. 11. 2020 na 31. 1. 2021,
- 19/VI/20/RK z 30. 11. 2020 na 15. 12. 2021,
- 86/VI/20/mRK z 30. 11. 2020 na 15. 12. 2020.
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Krajský magazín a další zpravodajskopublicistické pořady“
M. Půta se dotázal na výši financování v předchozích letech.
Mgr. Chýle odpověděl, že v loňském roce bylo ve výši 1 mil. Kč, nyní bude stát 871.200 Kč
s DPH.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 271/VI/20/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Krajský magazín a další zpravodajskopublicistické pořady“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Krajský magazín a další zpravodajskopublicistické pořady" v regionální TV RTM+, a to účastníku Liberecká TV s.r.o., IČ: 02168987,
se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, za nabídkovou cenu 720.000 Kč
bez DPH, 871.200 Kč včetně DPH,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání,
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku1. odst.
5,
2) návrh smlouvy o dílo č. OLP/4172/2020 mezi Libereckým krajem a společností Liberecká
TV s.r.o., IČ 02168987, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice
č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje
z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01
Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 272/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje
z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01
Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 406/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu
kraje o celkovou částku 1.363.231,30 Kč z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky)
příspěvkovým organizacím a institucím Libereckého kraje (příloha č. 2), a současně se navyšují
celkové výdaje kraje o uvedenou částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana – Nouzový stav 2020 II. (říjen 2020)
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 406/20 na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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6. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 273/VI/20/RK
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením dotace, která byla odsouhlasena usnesením č. 840/16/RK pro Město Nový
Bor, IČO: 00260771, na akci Mezinárodní sklářské sympozium IGS, z celkové částky
1.000.000 Kč na částku 1.100.000 Kč s tím, že částka 500.000 Kč již byla příjemci
poskytnuta na realizaci projektu v roce 2018 a částka 600.000 Kč bude příjemci
poskytnuta na realizaci projektu v roce 2021,
2) se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor, IČO: 00260771,
se sídlem nám. Míru 1, 473 01, Nový Bor, kterým se navyšuje poskytnutá neinvestiční
účelová dotace na akci Mezinárodní sklářské symposium IGS
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit materiál k projednání zastupitelstvu kraje,
Termín: 22. 12. 2020
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit po rozhodnutí
zastupitelstva o navýšení dotace a schválení dodatku č. 1 výše uvedený dodatek
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
hlasování č. 7

pro

9

proti

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

7. Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 274/VI/20/RK
Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., pořízeného
z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním Automatického izolátoru nukleových kyselin ZyBio EXM3000 a Izolačního kitu
nukleových kyselin pro EXM3000 pořízených z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid19“ Nemocnici s poliklinikou, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa,
schvaluje
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darovací smlouvu č. OLP/4134/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., jejímž předmětem je darování Automatického izolátoru nukleových kyselin
ZyBio EXM3000 a Izolačního kitu nukleových kyselin pro EXM300
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit zastupitelstvu kraje návrh na darování
předmětného zdravotnického vybavení, a zajistit po schválení darování zastupitelstvem kraje
podpis darovací smlouvy.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajské
nemocnici Liberec, a.s., a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 275/VI/20/RK
Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajské
nemocnici Liberec, a.s., a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním Humid BH – Hihg flow jednotky, desinfikátoru, včetně stojanu, v celkovém počtu
6 kusů pořízených z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“ těmto obdarovaným,
každému po dvou kusech:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa,
b) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I
– Staré Město, 460 01 Liberec,
c) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou,
schvaluje
1. darovací smlouvu č. OLP/4131/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., jejímž předmětem je darování Humid BH – Hihg flow jednotky,
desinfikátoru, včetně stojanu, v počtu dvou kusů,
2.

darovací smlouvu č. OLP/4133/2020 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí
Liberec, a.s., jejímž předmětem je darování Humid BH – Hihg flow jednotky,
desinfikátoru, včetně stojanu, v počtu dvou kusů,
3. darovací smlouvu č. OLP/4132/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec
nad Nisou, p. o., jejímž předmětem je darování Humid BH – Hihg flow jednotky,
desinfikátoru, včetně stojanu, v počtu dvou kusů
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit zastupitelstvu kraje návrh na darování
předmětného zdravotnického vybavení a zajistit po schválení darování zastupitelstvem kraje
podpisy darovacích smluv.
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hlasování č. 9

pro

9

proti

0

Termín: 22. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

9. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování mediálních poradenských
služeb“
Mgr. Chýle stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 276/VI/20/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování mediálních poradenských služeb“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování mediálních poradenských služeb“,
a to účastníku PR&MEDIA PARTNERS s.r.o., IČO 29370655, se sídlem Tibetská 806/4,
160 00 Praha 6 - Vokovice, za nabídkovou cenu 232.800 Kč bez DPH (není plátce DPH)
na dobu od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst.
5,
2) smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem č. OLP/3950/2020 „Poskytování mediálních
poradenských služeb“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností PR&MEDIA
PARTNERS s.r.o., IČO29370655, se sídlem Tibetská 806/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice
č. 2/2016.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 10 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům středních škol a školských poradenských zařízení zřizovaných
Libereckým krajem pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokolu
M. Půta stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 277/VI/20/RK
Poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R)
zaměstnancům středních škol a školských poradenských zařízení zřizovaných
Libereckým krajem pro zabezpečení zdraví a schválení předávacího protokolu
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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poskytnutí OOP (Ochranné nanomasky z nano-textilie AntiMicrobe Web R) v hodnotě
47,19 Kč včetně DPH/1 ks pro zabezpečení ochrany zdraví zaměstnancům středních škol
a školských poradenských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
IČO

Počet
zaměstnanců

Název organizace

1

62237004

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

2

828840

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

3

60252758

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

4

60252570

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

5

46748016

Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

6

46748067

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

7

856070

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

8

854981

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace

9

60252537

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

10

856037

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

11

46748075

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

12

49864637

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

13

60252511

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace

14

46747966

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

15

75129507

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

16

48283142

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

17

46747982

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

18

46747991

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

19

46747974

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

20

49864688

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

21

62237039

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

22

60252600

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace

23

60252766

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

24

854999

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

25

673731

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

26

581071

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

27

671274

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

28

526517

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

29

528714

Střední škola, Semily, příspěvková organizace

30

87891

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

31

14451018

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

32

18385036

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

33

140147

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

34

555053

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

35

15043151

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

36

82554

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

37

46746862

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

38

70948801

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace

39

70948798

Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

40

70848211

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace

41

70948810

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

42

8729590

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace
Celkem:

51
26
27
24
63
24
53
47
67
54
67
33
41
59
80
52
38
77
26
69
33
38
54
51
61
49
84
129
53
68
125
46
46
89
43
99
83
15
13
26
11
16
2210

Počet OOP
kusy
2550
1300
1350
1200
3150
1200
2650
2350
3350
2700
3350
1650
2050
2950
4000
2600
1900
3850
1300
3450
1650
1900
2700
2550
3050
2450
4200
6450
2650
3400
6250
2300
2300
4450
2150
4950
4150
750
650
1300
550
800
110500

schvaluje
vzor předávacího protokolu k poskytnutí ochranných nanomasek z nano-textilie AntiMicrobe
Web R pro zabezpečení ochrany zdraví zaměstnancům středních škol a školských
poradenských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit postup podle přijatého usnesení a zajistit předložení
písemné informace zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 11 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (12) Poskytnutí finančních odměn a věcných darů ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnancům u příležitosti životního jubilea v roce 2021
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
M. Půta sdělil, že je ve střetu zájmu.
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Mgr. Havlík stručně uvedl, že se jedná o poskytnutí daru zaměstnancům krajského úřadu
a uvolněným členům zastupitelstva, kteří v roce 2021 dosáhnou významného životního jubilea
50, 55 či 60 let.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 278/VI/20/RK
Poskytnutí finančních odměn a věcných darů ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnancům u příležitosti životního jubilea v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finančních odměn a věcných darů u příležitosti životního jubilea zaměstnancům
Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje a uvolněným členům
zastupitelstva v roce 2021 dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 925 15
– Sociální fond Libereckého kraje v maximální celkové výši 174.900 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finančních odměn a věcných
darů příslušným zaměstnancům krajského úřadu a uvolněným členům zastupitelstva.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
12. (13) Smlouva o dodávce tepelné energie č. OLP/4130/2020
Mgr. Jarošová uvedla, že teplárna mění tarify, z čehož plyne nižší finanční náročnost pro KÚ
LK o 30 tis. Kč měsíčně.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 279/VI/20/RK
Smlouva o dodávce tepelné energie č. OLP/4130/2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o dodávce tepelné energie č. OLP/4130/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a společností Teplárna Liberec, a. s., se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01
Liberec IV - Perštýn, IČO: 62241672
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou Smlouvu o dodávce
tepelné energie č. OLP/4130/2020 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (14) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II.
– Respirátory – FFP3 s ventilkem“
Mgr. Havlík sdělil, že se jedná o nákup respirátorů FFP3 s ventilkem pomocí DNS.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 280/VI/20/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II.
– Respirátory – FFP3 s ventilkem“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že I. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Satronel OÜ, se sídlem Türi 10D, 11313 Tallinn, Estonsko,
IČO: 121 52 809, v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie II. – Respirátory – FFP3 s ventilkem“
zadávané v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních
ochranných prostředků - DNS“,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie II. – Respirátory – FFP3 s ventilkem“
v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup osobních ochranných
prostředků - DNS“, a to účastníka KORAKO plus, s.r.o., se sídlem Bielická 369, 958 04
Partizánske, Slovenská republika, IČO: 439 59 954, za nabídkovou cenu 68,50 Kč
bez DPH za 1 kus respirátoru, tj. 82,89 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: 28. 02. 2021
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (15) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I.
– Ústenky – jednorázová ústenka 3-vrstvá z netkané textilie s úvazky“
Mgr. Havlík sdělil, že obsahem tohoto materiálu je nákup 3vrstvých ústenek z netkané textilie.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 281/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Ústenky
– jednorázová ústenka 3-vrstvá z netkané textilie s úvazky“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že I. jednání hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Hygotrend s.r.o., se sídlem Kbel 200, 294 71 Benátky nad Jizerou,
IČO: 62959093, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění – zadavatel požadoval jednorázové ústenky 3-vrstvé
z netkané textilie s úvazky, avšak na základě doložených 2 ks vzorků ústenek
a předloženého dokumentu vyplývá, že dodavatel nabízí ústenky s gumičkami,
2. o vyloučení účastníka UNIXDERMA s.r.o., se sídlem Husova 4, 51301 Semily,
IČO: 63219158, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění – zadavatel požadoval jednorázové ústenky 3-vrstvé
z netkané textilie s úvazky, avšak na základě doložených 2 ks vzorků ústenek
a předloženého dokumentu vyplývá, že dodavatel nabízí ústenky s gumičkami,
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3.

výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová ústenka
3-vrstvá z netkané textilie s úvazky“ v celkovém počtu 10.850 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
BATIST Medical a.s., se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 28813936, za nabídkovou cenu 3,20 Kč za kus bez DPH (při celkovém počtu
10.850 ks ústenek je hodnota veřejné zakázky 34.720 Kč bez DPH, tj. 42.011,2 Kč včetně
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: 15. 01. 2021
hlasování č. 15 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (16) Rozpočtové opatření č. 408/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje
– neinvestiční dotace MPSV na mimořádné odměny pracovníkům vykonávajícím agendu
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na krajských úřadech v souvislosti s epidemií
COVID_19 a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí,
ÚZ 13019
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa uvedl, že tento materiál se týká podpory a dotace na odměny z MPSV v průběhu
celého roku. Celkem bylo doručeno 120.000 Kč.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 282/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 408/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje
– neinvestiční dotace MPSV na mimořádné odměny pracovníkům vykonávajícím agendu
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na krajských úřadech v souvislosti s epidemií
COVID_19 a navýšení výdajů kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí,
ÚZ 13019
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 408/20, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2020 z titulu přijaté neinvestiční
dotace MPSV na mimořádné odměny pro pracovníky krajských úřadů, vykonávající
činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 v souvislosti s epidemií
COVID_19 za období 13. 3. 2020 – 31. 5. 2020 o částku 120.544,43 Kč, dotace je vedena
pod účelovým znakem (ÚZ) 13019,
2.

navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, zavádí se nový rozpočtový ukazatel č. a. 052100, Dotace na agendu SPOD
a navyšuje se o částku 120.544,43 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 408/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
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hlasování č. 16

pro

9

proti

0

Termín: 26. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

16. (17) Rozpočtové opatření č. 409/20 - úprava rozpočtu v rámci kapitoly 914 05
Působnosti, odbor sociálních věcí, přesun prostředků mezi dílčími ukazateli „Koordinátor
pro záležitosti národnostních menšin a cizinců“ a „Veřejné opatrovnictví“ v souvislosti
s potřebou zpracování preventivní brožury pro cizince, která bude zaměřena na aktuální
problémy v kraji
Mgr. Tulpa uvedl, že obsahem materiálu je vydání brožury pro cizince, ve čtyřech jazycích.
M. Půta se dotázal, zda je brožura poptávána.
Mgr. Tulpa odpověděl, že poptávka byla.
Mgr. Šebková sdělila, že úpravy uvedené Mgr. Richterem budou po projednání zapracovány.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 283/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 409/20 - úprava rozpočtu v rámci kapitoly 914 05 Působnosti,
odbor sociálních věcí, přesun prostředků mezi dílčími ukazateli „Koordinátor
pro záležitosti národnostních menšin a cizinců“ a „Veřejné opatrovnictví“ v souvislosti
s potřebou zpracování preventivní brožury pro cizince, která bude zaměřena na aktuální
problémy v kraji
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 409/20, kterým se:
1. snižují celkové výdaje dílčího ukazatele rozpisu rozpočtu Libereckého kraje 2020
v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, Veřejné opatrovnictví, č. a. 057010
Metodická pomoc obcím v rámci veřejného opatrovnictví o částku 22.000 Kč,
2. navyšují celkové výdaje dílčího ukazatele rozpisu rozpočtu Libereckého kraje 2020
v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, Koordinátor pro záležitosti
národnostních menšin a cizinců, č. a. 053000 Metodická činnost romského koordinátora
o částku 22.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 409/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 17
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

17. (18) Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční Dvůr
Jestřebí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 284/VI/20/RK
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Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční Dvůr Jestřebí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, se sídlem Jestřebí č. p. 126, Jestřebí, 471 61, a to z důvodu převzetí nového
nemovitého majetku do užívání
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit přílohu č. 1
ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 18
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (19) Rozpočtové opatření č. 407/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje
z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířenou působností, spojených s provozováním
objektu pro osoby bez přístřeší COVID+ a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové
příspěvky PO – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku APOSS Liberec, p. o.,
na provoz tohoto objektu
Mgr. Tulpa uvedl, že v materiálu jsou uvedeny finanční částky na provoz objektu v Zeyerově
ul. v Liberci, do něhož jsou umísťovány osoby bez přístřeší, které jsou covid pozitivní z celého
Libereckého kraje.
Mgr. Richter konstatoval, že je dobře, že tento objekt funguje plošně pro celý kraj.
Ing. Ramzer poděkoval za zajištění tohoto objektu.
Načež proběhla diskuze týkající se spolufinancování ORP na provozu tohoto zařízení.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 285/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 407/20 - navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje z titulu
úhrady nákladů od obcí s rozšířenou působností, spojených s provozováním objektu
pro osoby bez přístřeší COVID+ a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky
PO – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku APOSS Liberec, p. o., na provoz
tohoto objektu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 407/20, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2020 z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířenou
působností, spojených s provozováním objektu pro osoby bez přístřeší COVID +
v celkové výši 1.900.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2020 v kapitole 912 05 Účelové příspěvky odboru
sociálních věcí v celkové výši 1.900.000 Kč:
-

zavedením nového dílčího ukazatele - APOSS Liberec – Provozování objektu pro osoby
bez přístřeší COVID +, akce č. 05501671520 ve výši 1.900.000 Kč,
rozhoduje
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1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky odboru sociálních věcí, v celkové výši 1.900.000 Kč příspěvkové
organizaci APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071, akce
č. 05501671520 „APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší“
v celkové výši 1.900.000 Kč,
o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 50 % do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však
do 31. 3. 2021,

3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2020,
termínu o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce mimořádného účelového neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu
do 28. 2. 2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 407/20 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 01. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelce příspěvkové organizace APOSS Liberec, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
hlasování č. 19

pro

9

proti

0

Termín: 29. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

19. (20) Schválení rozpočtů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí na rok 2020
po zapojení dotačních titulů z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva
zdravotnictví přijatých v souvislosti s COVID 19
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 286/VI/20/RK
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí na rok 2020
po zapojení dotačních titulů z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva
zdravotnictví přijatých v souvislosti s COVID 19
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Rozpočet na rok 2020 zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem
v Liberci,
2.
3.
4.

Rozpočet na rok 2020 zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
Rozpočet na rok 2020 zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem ve Cvikově,
Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
v Jestřebí,
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5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočet na rok 2020 zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
se sídlem v České Lípě,
Rozpočet na rok 2020 zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
se sídlem v Benešově u Semil,
Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, se sídlem v Sloupu v Čechách,
Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem v Rokytnici nad Jizerou,
Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, se sídlem v Jablonci nad Nisou,

10. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
se sídlem ve Velkých Hamrech,
11. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem v Liberci,
12. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem v Českém Dubu,
13. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem v Jindřichovicích pod Smrkem,
14. Rozpočet na rok 2020 zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková
organizace, se sídlem v Liberci,
15. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem
v Raspenavě,
16. Rozpočet na rok 2020 zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
v Liberci,
17. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou,
18. Rozpočet na rok 2020 zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem v Jablonci nad Nisou,
19. Rozpočet na rok 2020 zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem v Liberci
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 20
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (21) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 287/VI/20/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání

- 28 -

Zápis z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2020
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 5.800 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52, Sloup
v Čechách, IČO: 48282928,
2. s přijetím finančního daru – dotace ve výši 6.000 Kč od dárce Město Rokytnice
nad Jizerou, se sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00276057, ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00085782,
3.

4.

5.

6.

7.

8.

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 7.000 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 5.800 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011,
s přijetím finančního daru ve výši 7.000 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45
Velké Hamry, IČO: 71220003,
s přijetím věcného daru – dezinfekční přípravky na ruce a povrchy řady AJATIN
v celkové hodnotě ve výši 19.789,74 Kč od dárce PROFARMA-PRODUKT s. r. o.,
se sídlem Liberecká 801/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144956, do vlastnictví
zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem
U Sila 321, 463 11 Liberec, IČO: 71220038,
s přijetím finančního daru ve výši 5.800 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11
Liberec, IČO: 71220038,

9.

s přijetím finančního daru ve výši 26.785 Kč od dárce Essity Czech Republic s.r.o.,
se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 48536466, ve prospěch zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321,
463 11 Liberec 30, IČO: 71220038,
10. s přijetím finančního daru ve výši 7.000 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 37, 463 43 Český Dub,
IČO: 71220020,
11. s přijetím finančního daru ve výši 5.800 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice
pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, IČO: 71220046,
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12. s přijetím věcného daru – 64 kusů vitamínového přípravku BIOAKTIVNÍ VITAMIN D3
PEARLS, 3 kusy Microlife Oxymetr OXY pulzní, vše v celkové hodnotě ve výši
18.340 Kč, od dárce Valdštějnská lékárna, s. r. o., se sídlem Hrnčířské náměstí 390,
Frýdlant, IČO: 25408500, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66
Jindřichovice pod Smrkem, IČO: 71220046,
13. s přijetím finančního daru ve výši 5.800 Kč od dárce Komerční banka, a. s., se sídlem
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve prospěch zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec 3, IČO: 71220054,
14. s přijetím věcného daru – dezinfekční přípravky na ruce a povrchy řady AJATIN
v celkové hodnotě ve výši 6.858,62 Kč od dárce PROFARMA-PRODUKT s. r. o.,
se sídlem Liberecká 801/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144956, do vlastnictví
zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01
Liberec 1, IČO: 71220071,
15. s přijetím věcného daru – dezinfekční přípravky na ruce a povrchy řady AJATIN
v celkové hodnotě ve výši 9.174,04 Kč od dárce PROFARMA-PRODUKT s. r. o.,
se sídlem Liberecká 801/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144956, do vlastnictví
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5,
460 01 Liberec 15, IČO: 71294392
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 10. 01. 2021
hlasování č. 21
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (99) Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb v krajské Základní síti
sociálních služeb Libereckého kraje – změna výše vyrovnávací platby, žádost o navýšení
vyrovnávací platby
Mgr. Šebková stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 288/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 vyznačených změnách 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,
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Číslo
dodatk
uk
pověř.

Poskytov
atel

D2 k
POV/01
5/2020

DH
Liberec

D1 k
2260/1
7/RK

D1 k
2260/1
7/RK

D1 k
2260/1
7/RK

D1 k
2260/1
7/RK

FOKUS
Semily

FOKUS
Semily

FOKUS
Turnov

FOKUS
Turnov

IČO

Adresa

27298523

Vlčí vrch 3,
Liberec 15

22871080

22871080

49295101

49295101

Registrač
ní číslo
služby

Druh služby

5793673

§39 - Osobní
asistence

Nad Školami
8899363
480, Semily

Nad Školami
6265472
480, Semily

Skálova 415,
4661168
Turnov

Skálova 415,
7471836
Turnov

Vypočten
é náklady
(Kč)

Výnosy
služby
(Kč)

Vyrovnávací
platba (Kč)

původní
hodnota

4 530 000

900 000

3 630 000

nová
hodnota

5 450 000

900 000

4 550 000

1 426 000

0

1 426 000

1 760 000

0

1 760 000

původní
hodnota

2 852 000

0

2 852 000

nová
hodnota

3 254 000

0

3 254 000

původní
hodnota

2 139 000

0

2 139 000

nová
hodnota

2 605 000

0

2 605 000

3 565 000

166 667

3 398 400

4 200 000

170 000

4 030 000

Změna

původní
§70 - Sociální hodnota
rehabilitace
nová
hodnota
§67 Sociálně
terapeutické
dílny

§67 Sociálně
terapeutické
dílny

původní
§43 hodnota
Podpora
samostatnéh
o bydlení
nová
hodnota

schvaluje
vzor dodatku k pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, na základě
kterého dojde k výše uvedeným změnám Pověření SGEI pro výše uvedené poskytovatele
k poskytování služeb od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat dodatek
k Pověření SGEI s výše uvedenými poskytovateli.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 22
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (23) Protokol o kontrole č. j. OK-82/20, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71,
511 01 Turnov, příspěvková organizace Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly.
Ing. Vinklátová uvedla, že byly zjištěny dva nedostatky a nápravná opatření již byla provedena.
Mgr. Richter poděkoval o nápravu jeho 3 připomínek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 289/VI/20/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-82/20, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01
Turnov, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-82/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Muzeum Českého ráje v Turnově. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech
7. 9. - 10. 9. 2020, kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky. Příspěvková organizace přijala opatření
k nápravě nedostatků dopisem ze dne 27. 10. 2020.
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (24) Protokol o kontrole č. j. OK-83/20, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
463 66 Jindřichovice pod Smrkem 238, příspěvková organizace Libereckého kraje
Mgr. Tulpa sdělil, že v této příspěvkové organizaci byly zjištěny 4 nedostatky, ale jedním z nich
bylo neoprávněné vyplácení mzdových prostředků. Konstatoval, že toto pochybení bylo s paní
ředitelkou řešeno. Nápravná opatření byla provedena a mzdové pochybení bude řešeno
pokutou.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 290/VI/20/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-83/20, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, 463 66
Jindřichovice pod Smrkem 238, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-83/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem. Kontrola byla vykonána
na místě ve dnech 31. 8. - 2. 9. 2020, kontrolou byly zjištěny 4 nedostatky. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 29. 10. 2020.
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (25) Protokol o kontrole č. j. OK-84/20, OSTARA p. o., Pivovarská 693, 471 54 Cvikov,
příspěvková organizace Libereckého kraje
Mgr. Tulpa uvedl, že byly řešeny 3 drobné nedostatky, opravná opatření jsou již nastavena.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 291/VI/20/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-84/20, OSTARA p. o., Pivovarská 693, 47154 Cvikov,
příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-84/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje OSTARA Cvikov. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 5. 10. - 7. 10.
2020, kontrolou byly zjištěny 3 nedostatky. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě
nedostatků dopisem ze dne 16. 11. 2020.
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hlasování č. 25

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

25. (26) Protokol o kontrole č. j. OK-91/20, Pedagogicko – psychologická poradna
Jablonec nad Nisou, Smetanova 4265/66, 466 04 Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace Libereckého kraje
Ing. Ramzer konstatoval, že byl zjištěn 1 nedostatek, který je již napraven.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 292/VI/20/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-91/20, Pedagogicko – psychologická poradna Jablonec
nad Nisou, Smetanova 4265/66, 466 04 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-91/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou. Kontrola byla
vykonána na místě ve dnech 12. 10. - 13. 10. 2020, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 11. 11. 2020.
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (97. a), b) Písemné informace
a)
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2021
b)
Kontrolní řád – v návaznosti na Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
M. Půta stručně okomentoval předložené písemné informace a dotázal se, co je institut řádné
osoby.
Mgr. Novák odpověděl, že se jedná o doplnění Kontrolního řádu LK, institut řádné osoby je
zdůvodnění přizvání.
Členové rady kraje vzali tyto písemné informace na vědomí s tím, že o nich bude hlasováno
při projednání zbývajících písemných informací č. 97.
27. Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/382/2020 mezi Libereckým krajem
a namu42 s.r.o.
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
Mgr. Havlík stručně okomentoval obsah dohody o narovnání.
M. Půta seznámil členy rady kraje s průběhem objednávky, která se uskutečnila na jaře
letošního roku, získání certifikace EU a další. Doplnil, že tyto OOP byly poskytnuty do ústavů
sociální péče a do domovů pro seniory.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 293/VI/20/RK
Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/382/2020 mezi Libereckým krajem a namu42
s.r.o.
Rada kraje po projednání
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schvaluje
dohodu o narovnání č. OLP/4170/2020 k objednávce č. OBJ/382/2020, uzavíranou
mezi společností namu42 s.r.o., se sídlem Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3,
a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit dohodu o narovnání k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 27 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (29) Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink
pro rok 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
M. Půta se dotázal, zda byly nalezeny 4 % z provozního příspěvku.
Mgr. Otta potvrdil, že byly a bližší informace jsou uvedeny v důvodové zprávě materiálu.
Mgr. Richter upozornil, že byla chybná částka ve výnosech a požádal o její úpravu.
Mgr. Otta odpověděl, že to bude po projednání napraveno.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 294/VI/20/RK
Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2021 z kapitoly 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
IV-Perštýn, na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v roce 2021 celkem
do výše 16.998.216,58 Kč,
2) se Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
č. OLP/3544/2020 z rozpočtu Libereckého kraje do výše 16.998.216,58 Kč, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit návrh na poskytnutí
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro rok 2021 celkem do výše
16.998.216,58 Kč společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn a návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3544/2020,
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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hlasování č. 28

pro

9

proti

0

Termín: 22. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

29. (30) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Smart Akcelerator II
Libereckého kraje“
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 295/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“,
vydaným dne 25. 11. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, IČO 00022985, kterým se mění poměr
investičních a neinvestičních výdajů projektu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 29
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (31) Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý
Liberecký kraj
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 296/VI/20/RK
Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s odkazem na platná Kritéria a Pravidla místní Agendy 21 s návrhem ustanovení Mgr. Jiřího
Ulvra, člena rady kraje pověřeného řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, politickým zástupcem
Libereckého kraje pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj s účinností
od 22. 12. 2020 do skončení jeho mandátu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit
materiál zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 30 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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31. (32) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektů: „Školy bez bariér - Střední
škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“ a „Školy bez bariér
- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 297/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektů: „Školy bez bariér - Střední škola
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“ a „Školy bez bariér
- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Školy bez bariér – Střední škola
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“ vydaným Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ 66002222, kterým se mění rozložení dotace v letech a na základě kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše
5.457.767,72 Kč,
b) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Školy bez bariér – Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“ vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha
1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení dotace v letech a na základě kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše
12.533.846,29 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci uvedených
projektů v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 31 pro 9
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
32. (33) Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
Mgr. Ulvr sdělil, že komise bude rozšířena o jednoho člena, a to o Josefa Jadrného, tudíž bude
v tomto smyslu materiál upraven po projednání.
Proběhla krátká diskuze k fungování komise pro revitalizaci Ralska.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 298/VI/20/RK
Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
Rada kraje po projednání
zřizuje
Komisi Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska,
jmenuje
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a) předsedu: Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
b) místopředsedu: Václava Židka, člena rady kraje, řízení resortu životního prostředí
a zemědělství,
c) členy Komise:
Petra Krále, starostu Města Mimoň,
Mgr. Oldřicha Němce, tajemníka Města Stráž p. R.,
Ing. Miloslava Tůmu, starostu Města Ralsko,
Ing. Jana Růžičku, ředitele KSS LK, p. o.,
Lenku Mrázovou, ředitelku Geoparku Ralsko,
Ing. Tomáše Rychtaříka, předsedu LAG Podralsko,
Ing. Romana Vohradského, ředitele Vojenských lesů a statků s. p., divize Mimoň,
Ing. Martinu Körteltovou, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK,
odborného pracovníka v oblasti dotací,
Ing. Václava Víta, fyzickou osobu dlouhodobě se zabývající problematikou Ralska,
Josefa Jadrného, fyzickou osobu dlouhodobě se zabývající problematikou Ralska,
schvaluje
a) statut Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska,
b) jednací řád Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit materiál o zřízení
Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska Zastupitelstvu Libereckého kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 32
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (34) Rozpočtové opatření č. 416/20; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, dohoda
o narovnání a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III.“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 299/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 416/20; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, dohoda
o narovnání a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 416/20, 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 22.438 Kč, bez dopadu na
celkový objem kapitoly, a to:
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a)

snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 22.438 Kč na základě 1 změny schváleného
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování 1 již zrealizovaného projektu,
b) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 22.438 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4895/2019 o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní
podíl se nemění, výše dotace se snižuje z 127.500 Kč na 107.500 Kč,
3) dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/5396/2019 o poskytnutí účelové dotace
z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je změna příjemce dotace z důvodu
úmrtí původního příjemce. Místo realizace, typ nového zdroje vytápění, procentní podíl
ani výše dotace se nemění,
rozhoduje
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

1697

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

1812

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

1813

nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“

1818

kotel na tuhá paliva není/nebyl a nemohl být
hlavním zdrojem vytápění

1823

původní kotel je s automatickým přikládáním

1829

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

schvaluje
zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace

1798
Tepelné čerpadlo
120000,00 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 %
07.10.2020 - 06.04.2022

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

1799
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.10.2020 - 06.04.2022

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

1800
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.10.2020 - 06.04.2022

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

1801
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.10.2020 - 06.04.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1803
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
08.10.2020 - 07.04.2022

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

1804
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
08.10.2020 - 07.04.2022

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

1806
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
08.10.2020 - 07.04.2022

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

1807
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
09.10.2020 - 08.04.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1808
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.10.2020 - 11.04.2022

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

1809
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
12.10.2020 - 11.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1810
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
13.10.2020 - 12.04.2022

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

1811
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
13.10.2020 - 12.04.2022

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

1814
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
14.10.2020 - 13.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1815
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
14.10.2020 - 13.04.2022

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:

1817
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
14.10.2020 - 13.04.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1819
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
15.10.2020 - 14.04.2022

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

1820
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
15.10.2020 - 14.04.2022

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

1821
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
15.10.2020 - 14.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění

1822
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000,00 Kč
80 %
16.10.2020 - 15.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1824
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
16.10.2020 - 15.04.2022

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

1825
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

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

1826
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
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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

1827
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

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

1828
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
17.10.2020 - 16.04.2022

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

1830
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
19.10.2020 - 18.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

1832
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

20.10.2020 - 19.04.2022

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

1833
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
20.10.2020 - 19.04.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1834
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
21.10.2020 - 20.04.2022

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

1835
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
21.10.2020 - 20.04.2022
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a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dohodu
o narovnání a schválený dodatek a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
Termín: 31. 01. 2021
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 416/20 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 33

pro

9

proti

0

Termín: 26. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

34. (35) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
TERRA SPORT, s.r.o., projekt s názvem „ČT AUTHOR CUP“
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 300/VI/20/RK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje příjemce TERRA
SPORT, s.r.o., projekt s názvem „ČT AUTHOR CUP“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost subjektu TERRA SPORT, s.r.o. se sídlem Valdštejnská 286/7, 460 01 Liberec II – Nové
Město, IČO: 01626761, o změnu závazného parametru, předmětu a účelu, termínu realizace
a celkových nákladů projektu „ČT AUTHOR CUP“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z rozpočtu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/19/ZK ze dne
28. 5. 2019,
souhlasí
1. s níže uvedenými změnami projektu, o které zažádal příjemce z důvodu vyhlášení
nouzového stavu v souvislosti s COVID 19 a následnými vládními opatřeními:
Předmět změny:
Závazný parametr

Původní
Nový

Původní
Nový

Počet aktivních sportovců/aktivní sportovci/3000
Náklady projektu/Kč/2000000
Inzerce Libereckého kraje/cm2/40
Periodicita/počet/24
Počet aktivních sportovců roce 2019/aktivní sportovci/3000
Počet aktivních sportovců roce 2021/aktivní sportovci/3000
Předmět
… projekt s názvem „ČT AUTHOR CUP“, který zahrnuje realizaci tří
ročníků sportovní akce
… projekt s názvem „ČT AUTHOR CUP“, který zahrnuje realizaci dvou
ročníků sportovní akce
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Původní
Nový

Původní

Nový

Původní
Nové
Původní
Nová
2.

Účel projektu
Realizace ČT AUTHOR CUP 2019 - 2021
Realizace ČT AUTHOR CUP v letech 2019 a 2021
Termín realizace
Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2019 a termín ukončení realizace
projektu je nejpozději 31.12.2021, z toho termíny realizace jednotlivých
ročníků sportovní akce: ČT AUTHOR CUP 2019 – 1.1.2019 – 31.12.2019,
ČT AUTHOR CUP 2020 – 1.1.2020 –31.12.2020, ČT AUTHOR CUP 2021
– 1.1.2021 – 31.12.2021.
Termín zahájení realizace projektu je 1.1.2019 a termín ukončení realizace
projektu je nejpozději 31.12.2021, z toho termíny realizace jednotlivých
ročníků sportovní akce: ČT AUTHOR CUP 2019 – 1.1.2019 – 31.12.2019,
ČT AUTHOR CUP 2021 – 1.1.2021 – 31.12.2021.
Celkové způsobilé výdaje
6.000.000 Kč
4.000.000 Kč
Výše dotace
1.200.000 Kč
800.000 Kč

se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/1480/2019, uzavřené mezi TERRA SPORT s.r.o., a Libereckým krajem

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit žádost příjemce TERRA SPORT s.r.o., o změnu projektu „ČT
AUTHOR CUP“ a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1480/2019 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 34 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (36) FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. – prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně
Ing. Ramzer okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta ohlásil střet zájmu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 301/VI/20/RK
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. – prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti
stanové smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
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FK SLOVAN Hrádek nad Nisou, IČO: 43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek
nad Nisou, ve výši 300.000 Kč,
doporučuje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci FK SLOVAN Hrádek
nad Nisou, IČO: 43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad Nisou, ve výši
300.000 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové
kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 35 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (38) Rozpočtové opatření č. 410/20 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 302/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 410/20 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 410/20, kterým se snižují příjmy kraje o celkovou částku
2.911.290,16 Kč, z toho se nedaňové příjmy zvyšují o částku 22.978 Kč a snižují neinvestiční
dotace o částku 2.934.268,16 Kč, jedná se o finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení
rozpočtové kázně a o vrácení nevyužitých finančních prostředků roku 2020 na výdajový účet
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z rozvojových programů, současně se snižují
celkové výdaje v kapitole 91604 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.911.290,16 Kč, z toho v členění:
a) 7.625 Kč nevyužité finanční prostředky z rozvojového programu „Vybavení školských
poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“ pod účelovým znakem
33040, které snižují výdajovou část rozpočtu,
b) 786.305,19 Kč nevyužité finanční prostředky z rozvojového programu „Podpora výuky
plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ pod účelovým znakem 33070,
které snižují výdajovou část rozpočtu,
c) 414.124,46 Kč nevyužité finanční prostředky z rozvojového programu „Podpora
vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 pod účelovým znakem 33075, které snižují
výdajovou část rozpočtu,
d) 1.726.213,51 Kč nevyužité finanční prostředky z rozvojového programu "Podpora
financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax v mateřských,
základních, středních školách a konzervatořích" na rok 2020 pod účelovým znakem
33079, které snižují výdajovou část rozpočtu,
e) 22.978 Kč odvod za porušení rozpočtové kázně z minulých let, který zvyšuje výdajovou
část rozpočtu
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 410/20 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (39) Rozpočtové opatření č. 412/20 – úprava kapitoly 916 04 – vrácení nevyužitých
finančních prostředků roku 2020 na MŠMT
Ing. Princová uvedla, že obsahem materiálu je vrácení nevyužitých finančních prostředků
MŠMT. MŠMT uvedlo 4 důvody, jak rozpustit finance, v případě, že důvody nejsou naplněny
je nutné finance vrátit, což je nynější situace.
Ing. Ramzer doplnil, že včera obdržel odpověď, na dopis, v němž žádal o finanční prostředky
na určené školy, od pana ministra Plagy, a to v takové podobě v jaké předpokládal, že kraj
obdržel dostatek finančních prostředků na rozdělení a že není možné tyto finance utratit jinak,
pouze tak, jak byly přiděleny.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 303/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 412/20 – úprava kapitoly 916 04 – vrácení nevyužitých finančních
prostředků roku 2020 na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 412/20, kterým se snižují příjmy kraje o celkovou částku 99.911.041 Kč,
jedná se o vrácení nevyužitých finančních prostředků roku 2020 na výdajový účet Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, současně se snižují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové
provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové částce
99.911.041 Kč, z toho v členění:
a) 168.041 Kč, nevyužité finanční prostředky z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2020 určené na činnost škol a školských zařízení, které nezřizují kraj, stát, obec,
svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, pod účelovým znakem
33155, které snižují výdajovou část rozpočtu,
b) 99.743.000 Kč, nevyužité finanční prostředky z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ČR na rok 2020 na činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí, pod účelovým znakem 33353, které snižují výdajovou část
rozpočtu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 412/20 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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38. (40) Rozpočtové opatření č. 413/20 – úprava kapitoly 916 – účelové neinvestiční dotace
– vratka dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží
vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v roce 2020
Ing. Ramzer stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová doplnila, že materiál, včetně usnesení, bude upraven po projednání, neboť zde
došlo k uvedení chybné částky.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 304/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 413/20 – úprava kapitoly 916 – účelové neinvestiční dotace
– vratka dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží
vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 413/20, kterým se upravuje rozpočet Libereckého kraje ve zdrojové
a výdajové části kapitoly 916 04 – účelové neinvestiční dotace ve školství o vratku účelové
dotace v celkové výši 1.566.360,96 Kč z nedočerpaných dotací poskytnutých níže uvedeným
subjektům na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. 0008/9/SOU/2020 z rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“, ÚZ 33166:

Subjekt

IČ

Poskytnut
á dotace v
Kč

Vratka v Kč

Vráceno
na účet
kraje dne

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace

71294511

406.800

200.391,00

4. 12. 2020

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,
Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace

70200815

414.200

340.136,00

23. 11. 2020

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad
Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

75122294

98.000

31.023,00

11. 11. 2020

Základní škola Dr. Františka Ladislava
Riegra Semily, příspěvková organizace

00854841

105.000

37.474,96

30. 9. 2020

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace

60252537

291.800

257.669,00

5. 10. 2020

Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 27,
příspěvková organizace

46748075

418.800

383.209,00

26. 11. 2020

Středisko volného času Žlutá ponorka
Turnov, příspěvková organizace

00855022

334.000

316.458,00

30. 11. 2020

Celkem

1.566.360,96
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 413/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 38 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

39. (41) Rozpočtové opatření č. 415/20 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Princová okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 305/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 415/20 – úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádného účelového příspěvku
Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 415/20, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 100.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04501461433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Výstavba hřiště u DM, Truhlářská,
Liberec - včetně souvisejících inženýrských činností o částku 20.000 Kč,
2. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04501871411 - Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace - Modernizace
laboratoře chemie o částku 14.000 Kč,
3.
4.

snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04502241401 - Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace - Výměna výtahu o částku 66.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel číslo akce 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,

rozhoduje
u Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace:
1. 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 číslo 04502841448 „Záměr opravy hospodářské budovy
v areálu Krajského statku Frýdlant“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, nejpozději však
do 23. 12. 2020,
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3.
4.

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. 2
v termínu do 14. 4. 2021

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 415/20 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 01. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení
požadovaných příloh řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.

hlasování č. 39

pro

9

proti

0

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

40. (42) Rozpočtové opatření č. 418/20 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj – „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“, a úprava kapitoly 923 04
– Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 306/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 418/20 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj – „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“, a úprava kapitoly 923 04
– Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 418 /20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje ve výši 31.286,74 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2020 z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Škola a sklo
– inkubátor na cestě do života“,
2. navyšují se výdaje kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, ve výši 31.286,74 Kč, číslo akce 04600081425 - Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 418/20 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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41. (43) Odměny za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s pandemií koronaviru
ředitelům příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
V. Židek se dotázal na způsob rozdělení.
Ing. Princová odpověděla, že bylo řešeno dle velikosti škol a počtu žáků.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 307/VI/20/RK
Odměny za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s pandemií koronaviru ředitelům
příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007
odměnu za mimořádné pracovní nasazení v souvislosti s pandemií koronaviru dle přílohy č. 1
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené
odměny.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (44) Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál a sdělil, že bude po projednání materiál upraven,
neboť v hodnotící komisi bude místo Ing. Miklíka Mgr. Tulpa.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 308/VI/20/RK
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy konkurzní komise
pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední
školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
- 54 -

Zápis z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2020
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D., ředitel Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy;
Mgr. Hana Moosová, psycholožka;
Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor, ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Mgr. Jitka Nováková, pedagogická pracovnice školy;
Mgr. Iva Poršová, členka školské rady;
souhlasí
dle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, aby byli přizváni ke konkurznímu řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, odborníci s hlasem poradním, kteří nejsou
členy konkurzní komise, a to RNDr. Jiří Čeřovský, primátor statutárního města Jablonec
nad Nisou a Mgr. Milan Ulbrych, majitel zlatnictví Ulbrych v Jablonci nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování předsedy a členů
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvkové organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (45) Schválení záměru podání projektové žádosti – „Liberecký kraj – Zvyšování
ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“
Ing. Princová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 309/VI/20/RK
Schválení záměru podání projektové žádosti – „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol
a školských zařízení jako měkkých cílů III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
podání projektové žádosti „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako
měkkých cílů III“ do Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů
(akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021, podprogramu:
Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit žádost o dotaci k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 10. 01. 2021
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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44. (46) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení
přírodovědných laboratoří“ Gymnáziem, Tanvald, příspěvková organizace
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 310/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení přírodovědných
laboratoří“ Gymnáziem, Tanvald, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení
přírodovědných laboratoří“ Gymnáziem, Tanvald, příspěvková organizace v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) 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: 15. 01. 2021
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (47) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu žadatele Dětská sportovní akademie z.s. na projekt s názvem
„Pravidelná činnost spolku v roce 2020“
Ing. Princová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 311/VI/20/RK
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
tělovýchovy a sportu žadatele Dětská sportovní akademie z.s. na projekt s názvem
„Pravidelná činnost spolku v roce 2020“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Pravidelná činnost
spolku v roce 2020“ žadateli Dětská sportovní akademie Liberecka z.s., se sídlem 1. máje
868/11, 460 07 Liberec, IČO: 09521160
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánů kraje.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (48) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
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Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu a požádala o doplnění
o další 4 dary.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 312/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. 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, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, IČ: 49864351,
2.

potravin pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 10.339 Kč od společnosti
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06
Liberec, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,

3.

fitness vybavení (po záruční době) pro dovybavení školní posilovny v celkové
hodnotě 32.000 Kč od pana Mgr. Martina Bočka, bydlištěm U Krematoria 645/15,
460 01 Liberec, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, IČ: 00082554,
nápojů pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 7.969,50 Kč včetně DPH
od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská
1329, 198 00 Praha 14, IČ: 41189698, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ: 60252774,

4.

5.

2 ks dárkových karet pro nákup v prodejnách Albert pro klienty dětského domova
v celkové hodnotě 3.000 Kč od Nadačního fondu ALBERT, se sídlem Radlická
520/117, 158 00 Praha 5, IČ: 28967496, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
6. sportovních potřeb pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 7.903 Kč
od společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s., se sídlem Svatopluka
Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČ: 49902083, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
b) finančních darů:
1.

2.

ve výši 15.000 Kč na zajištění výchovně vzdělávacího procesu a souvisejících akcí
(sportovní příprava, doprava, materiální zajištění, propagace) od společnosti
MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o., se sídlem Branská 329, 514 01
Jilemnice, IČ: 27470024, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium, Střední
odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace,
IČ: 00856037,
ve výši 20.000 Kč na nákup pomůcek pro studenty od společnosti KNORR-BREMSE
Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., se sídlem Svárovská 700, 463 03 Stráž
nad Nisou, IČ: 47311096, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová
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3.

škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace, IČ: 46747991,
ve výši 20.000 Kč na nákup pomůcek pro studenty (6 ks RELE EASY-BOX-E4-AC1
100-240V AC/DC) od společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla
ČR, s.r.o., se sídlem Svárovská 700, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47311096,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, IČ: 18385036,

4.

ve výši 6.000 Kč pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže
od společnosti Bohemia South Import s.r.o., se sídlem Staropoštovská 1080, 389 01
Vodňany, IČ: 05305560, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,
5. ve výši 25.000 Kč pro zajištění letních táborů pro klienty dětského domova
od společnosti ZinkPower Promptus s.r.o., se sídlem Mostní 1381/7, 405 02 Děčín,
IČ: 44795840, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola
a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, IČ: 70226458
c) nadačních příspěvků:
1.

2.

3.

ve výši 32.000 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, Semily, Nad Školami 480,
příspěvková organizace, IČ: 00855006,
ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem Škola šikovných rukou
(náklady na dovednostní soutěže, nákup materiálu a pomůcek) od Nadace
PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862,
ve výši 24.000 Kč za účelem obecné podpory pro dětský domov od Nadace VIA,
se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha – Dejvice, IČ: 67360114, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace, IČ: 00855006,

4.

ve výši 7.400 Kč na vánoční dárky pro děti z dětského domova od Nadačního fondu
ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČ: 28967496, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace, IČ: 00855006
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 46 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (49) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2020
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál a popsala konkrétní důvody vedoucí k užití
finančních prostředků v Dětském domově, Dubá-Deštná a na Gymnáziu Dr. Randy.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 313/VI/20/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
1. Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
převod prostředků rezervního fondu ve výši 500.000 Kč do fondu investic a navýšení použití
prostředků fondu investic ve výši 700.000 Kč na pořízení nového automobilu pro přepravu dětí
z dětského domova do školských zařízení a zdravotnických zařízení
a změnu Plánu investic na rok 2020,
2. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 60252537,
navýšení použití prostředků fondu investic ve výši 150.000 Kč na zařazení nové akce „Přeložka
přípojky vody a zřízení nové vodoměrné šachty“,
a změnu Plánu investic na rok 2020
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 47 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
M. Půta požádal Mgr. Tulpu a Ing. Ramzera, aby OŠMTS a odbor sociálních věcí, sestavili
seznam plánovaných pořízení automobilů pro příspěvkové organizace, v příštím roce.
48. (50) Vyřazení, převod nepotřebného movitého majetku mezi příspěvkovými
organizacemi
1.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace – vyřazení kamerové televizní lupy OPTRON PCT 21
2.
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace – převod osobního automobilu ŠKODA Fabia od Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 314/VI/20/RK
Vyřazení, převod nepotřebného movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi
1.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace – vyřazení kamerové televizní lupy OPTRON PCT 21
2.
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace – převod osobního automobilu ŠKODA Fabia od Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

u Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvkové
organizace, s vyřazením svěřeného nepotřebného majetku likvidací - kamerová televizní
lupa OPTRON PCT 21, Zy Fuse, rok výroby 2001,
u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové
organizace, s převodem svěřeného nepotřebného movitého majetku - osobní automobil
značky ŠKODA Fabia, SPZ 3L81427, rok výroby 2010, od Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu, a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových
organizací.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 48 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (51) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 315/VI/20/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
A. u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvkové
organizace, IČ: 00140147, u investiční akce číslo 04500301440 „Pořízení projektové
dokumentace k projektu Centrum odborného vzdělávání“, schválené usnesením
č. 1975/19/RK ze dne 5. 11. 2019 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku, termín ukončení
realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020 je nově stanoven na termín
ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31. 12. 2021,
2.

termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2021,
3. termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 14. 1. 2022,
B. u Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové
organizace, IČ: 00526517, u investiční akce číslo 04501831433 „Zhotovení PD, včetně
souvisejících inženýrských činností pro realizaci stav. úprav DM v Truhlářské ul., objekt
B, Liberec“ schválené usnesením č. 462/19/RK ze dne 12. 3. 2019 o změně:
1.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku, termín ukončení
realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020, je nově stanoven na termín
ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31. 12. 2021,
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2.

3.

termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy č. 1, nejpozději však do 10. 12. 2021,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 14. 1. 2022,

C. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvkové organizace,
IČ: 46748059, u investiční akce číslo 04501981455 „Zhotovení projektové dokumentace
pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy včetně souvisejících inženýrských
činností“ schválené usnesením č. 1975/19/RK ze dne 5. 11. 2019 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2021,
2. termínu uvolnění závěrečné platby do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy č. 1,
3.

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 16. 7. 2021,
D. u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvkové organizace, IČ: 62237039, u neinvestiční akce číslo 04502321425
„Unifikace elektrického napětí“ schválené usnesením č. 2325/19/mRK ze dne
16. 12. 2019 o změně:
1.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020, je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2021,

2.

termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení vyúčtování stanoven na 16. 7. 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh,
ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 49 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (52) Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – informace
Ing. Ramzer uvedl, že je problém s převodem dotací ze subjektu na subjekt. Nyní je řešeno
s najatým expertem a informace o dalším postupu bude předložena na PUR dne 21. 12. 2020.
M. Půta sdělil, že rada kraje byla informována o tom, že dotace lze převést.
Ing. Ramzer odpověděl, že dotace převést lze, ale jsou tam některé problémy týkající se různých
druhů dotací. V současné chvíli je zřejmé, že došlo k pochybení ze strany najatého experta
na dotace a na PUR bude předložena zpráva.
Mgr. Tulpa doplnil, že kvůli převodům dotací byl jednat na ministerstvu zemědělství
s J. Löffelmannem, kde jim k převodu dotací bylo sděleno, že je to možné.
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Následně proběhla diskuze, na jejímž základě došlo k úpravě usnesení, a to ve výši odměny
jednateli společnosti. Nyní bude schválena pouze odměna za II. pololetí roku 2019.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 316/VI/20/RK
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – informace
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 pro projednání,
bere na vědomí
prodej 26 kusů živých jalovic za cenu 720.000 Kč bez DPH fyzické osobě nezapsané
v obchodním rejstříku Andree Šoulové, se sídlem Lidmovice 31, 389 01 Skočice,
IČ: 87472554, a zajištění uhrazení kupní ceny po splatnosti na základě směnky a Smlouvy
o vyplňovacím právu směnečném,
schvaluje
1. postup vypořádání nedobytných pohledávek odpisem v celkové výši 179.858,50 Kč (stav
ke 2. 12. 2020),
2. postup vypořádání dobytných pohledávek jako součást likvidačního zůstatku společnosti
v celkové výši 114.989,04 Kč (stav ke 2. 12. 2020),
3. dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce likvidátora mezi Mgr. Olgou Daňkovou,
se sídlem Slovanská 781, 463 12 Liberec, IČ: 68968736 a společností Krajský statek
Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481,
rozhoduje
o udělení odměny jednateli společnosti, Ing. Tomáši Kysilkovi ve výši 74.000 Kč za výsledky
hospodaření společnosti za 2. pololetí 2019
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení společnost Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
v likvidaci a likvidátorku společnosti Mgr. Olgu Daňkovou.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 50 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Mgr. Richter
51. (53) Dodatek č. 1 Smluv o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky
středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2143/2019
a č. OLP/2144/2019 uzavřených mezi Libereckým krajem, Regionální agrární radou
Libereckého kraje a příspěvkovými organizacemi kraje poskytujících vzdělání
v agrárních oborech
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 317/VI/20/RK
Dodatek č. 1 Smluv o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky středních
škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2143/2019
a č. OLP/2144/2019 uzavřených mezi Libereckým krajem, Regionální agrární radou
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Libereckého kraje a příspěvkovými organizacemi kraje poskytujících vzdělání
v agrárních oborech
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Regionální agrární rady Libereckého kraje spočívající ve snížení finanční spoluúčasti
na realizaci Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných
oborech vzdělání u oborů 41-41-M/01 Agropodnikání a 41-51/H/01 Zemědělec – farmář,
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky
středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2143/2019,
uzavíraný mezi Libereckým krajem, Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou
školou, Česká Lípa, příspěvkovou organizací, a Regionální agrární radou Libereckého
kraje,
2. dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky
středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2144/2019,
uzavíraný mezi Libereckým krajem, Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvkovou organizací, a Regionální agrární radou Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2143/2019 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
při realizaci Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných
oborech vzdělání č. OLP/2144/2019 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 20. 01. 2021
hlasování č. 51 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (97. c) Písemné informace
c) Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Ing. Princová stručně okomentovala předloženou písemnou informaci 97. c), o níž bude
hlasováno při celkovém projednání bodu č. 97.
53. (54) Jmenování nových členů Komisí rady Libereckého kraje pro příspěvkové
organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal Ing. Vinklátovou o zaslání informace předsedům zastupitelských klubů o tom,
kdo byl jmenován do komisí.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 318/VI/20/RK
Jmenování nových členů Komisí rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
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Rada kraje po projednání
jmenuje
členy komisí ve složení:
1) Komise rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou
organizaci,
předseda:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana LK, resort školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
místopředseda:
Mgr. Věra Vohlídalová, zástupce statutárního města Liberec,
členové:
Bc. Anna Provazníková, zastupitelka LK,
PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovního institutu Národní knihovny Praha,
Mgr. Renáta Balašová, zástupce statutárního města Liberec,
tajemník:
PhDr. Mgr. René Brož, KÚ LK,
2) Komise rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou
organizaci
předsedkyně:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana LK, resort kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
Mgr. Anna Habánová, M.A., Ph.D., zástupce statutárního města Liberec,
MgA. Jakub Chuchlík, ČPS,
PhDr. Jan Novotný, vedoucí odboru hlavního kurátora sbírek Národního
technického muzea v Praze,
Bc. David Kolomazník, zástupce statutárního města Liberec,
PhDr. Mgr. René Brož, KÚ LK,

3) Komise rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci
předseda:
místopředseda:
členové:
tajemník:

Bc. Martin Půta, hejtman LK,
doc. Jan Stolín, M.A., zástupce statutárního města Liberec,
Ing. Ondřej Červinka, ODS,
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy Sychrov,
Jindřich Gubiš, zástupce statutárního města Liberec,
Mgr. Martin Féna, KÚ LK,

4) Komise rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou
organizaci
předseda:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana LK, resort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
místopředsedkyně: Mgr. Jana Svobodová, zástupce města Turnov,
členové:
PhDr. Hana Maierová, členka výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu LK,
PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Náprstkova muzea v Praze,
Mgr. Martina Marková, zástupce města Turnov,
tajemník:
Mgr. Martin Féna, KÚ LK,
5) Komise rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě,
příspěvkovou organizaci
předseda:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana LK, resort dopravy,
místopředseda:
Martin Brož, zástupce města Česká Lípa,
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členové:
tajemník:

Ondřej Víteček, ČPS,
Eva Reslová, předsedkyně poradního sboru pro sbírkotvornou činnost,
Ing. Helena Musilová, zástupce města Česká Lípa,
Mgr. Martin Féna, KÚ LK

a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje písemnou informaci
o jmenování nových členů Komisí rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Termín: 22. 12. 2020
2) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat jmenované členy komise o tomto usnesení.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 52 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (55) Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace
Ing. Vinklátová stručně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 319/VI/20/RK
Změna zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré- Město, 460 01 Liberec, z důvodu změn
v nemovitém majetku
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit přílohu č. 1 ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 53 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (56) Rozpočtové opatření č. 411/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 320/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 411/20 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro příspěvkové
organizace resortu kultury památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 411/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok
2020 o částku 289.000 Kč z titulu přijatého finančního ohodnocení a účelových investičních
dotací poskytnutých Ministerstvem kultury ČR určených pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovného ruchu, a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 07
– Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o celkovou částku 289.000 Kč
a to na:
a) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, finanční ohodnocení
související s udělením ceny Gloria musaealis 2019, pod účelovým znakem 34025, ve výši
70.000 Kč,
b) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, akvizice díla Jozef Soukup:
Ležící žena, pod účelovým znakem 34502, ve výši 56.000 Kč,
c) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Zdeněk Lhotský:
Mísa malá, pod účelovým znakem 34502 ve výši 49.000 Kč,
d) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Martin Hlubuček:
soubor váz „Ampula“, pod účelovým znakem 34502 ve výši 23.000 Kč,
e) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, akvizice díla Zdeněk Lhotský:
Mísa velká, pod účelovým znakem 34502 ve výši 91.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky,
předložit rozpočtové opatření č. 411/20 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 54 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (57) Strategický plán 2020-2030 Křišťálové údolí
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Ing. Miklík se dotázal na rozpad provozních nákladů.
Ing. Vinklátová odpověděla, že D. Pastva by to měl mít zpracované.
Načež proběhla krátká diskuze, na jejímž základě M. Půta přerušil projednávání tohoto bodu
s tím, že PhDr. Mgr. Brož od pana Pastvy zajistí tento rozpad a na konci jednání rady kraje jej
předloží členům rady kraje.
57. (101) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních prostředků
mezi kapitolami 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
914 07 - Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 912 07
- Účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z kapitoly 912 07
- Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
PhDr. Mgr. Brož požádal o úpravu po projednání v názvu materiálu a usnesení, kde je chybně
uvedeno číslo kapitoly, správně má být 912 07.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 321/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi
kapitolami 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 914 07
- Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 912 07 - Účelové
příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
poskytnutí mimořádných účelových příspěvků z kapitoly 912 07 - Krajské vědecké
knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, o poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
z kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu na realizaci akcí „Nákup e-knih a elektronických databází“, „Nahrávací
a prezentační technika k projektu Regionální osobnosti“, „Nákup venkovních výstavních
panelů“,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 424/20, kterou se snižují výdaje kapitoly
917 07 - Transfery odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu, a kapitoly 914 07
- Působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a současně se navyšují výdaje
kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, následovně:
a) v kapitole 917 07 se snižuje specifický ukazatel - Podpora projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb – ZÁŠTITA ve výši 290.000 Kč,
b) v kapitole 914 07 se snižuje rozpočtový ukazatel Propagace kultury Libereckého kraje
ve výši 170.000 Kč,
c) v kapitole 912 07 se navyšují výdaje o 460.000 Kč na financování mimořádných
účelových příspěvků - zavádí se nové dílčí ukazatele - Nákup venkovních výstavních
panelů ve výši 280.000 Kč, Nákup e-knih a elektronických databází ve výši 100.000 Kč,
Nahrávací a prezentační technika k projektu Regionální osobnosti 80.000 Kč,
rozhoduje
a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 100.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, na výdaje spojené s realizací akce,
1) „Nákup e-knih a elektronických databází“,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného neinvestičního příspěvku
ve výši 100.000 Kč po realizaci akce „Nákup e-knih a elektronických databází“
do 30 dnů od obdržení žádosti o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového neinvestičního příspěvku, nejdéle do 10. 12. 2021,
3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2021,
4) o předložení průběžného vyúčtování za rok 2020 v termínu do 10. 1. 2021,
5) o předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2021,
b) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 80.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, na výdaje spojené s realizací akce,
1) „Nahrávací a prezentační technika k projektu Regionální osobnosti“,
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2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného neinvestičního příspěvku
ve výši 80.000 Kč po realizaci akce „Nákup e-knih a elektronických databází“
do 30 dnů od obdržení žádosti o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového neinvestičního příspěvku, nejdéle do 10. 12. 2021,
3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2021,
4) o předložení průběžného vyúčtování za rok 2020 v termínu do 10. 1. 2021,
5) o předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2021,
c) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 280.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, na výdaje spojené s realizací akce,
1) „Nákup venkovních výstavních panelů“,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50%, tj. 140.000 Kč do 30 dnů od schválení změny
rozpočtu-rozpočtového opatření č. 424/20 zastupitelstvem kraje, další závěrečná
platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového neinvestičního příspěvku, nejpozději však
do 10. 12. 2021,
3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2021,
4) o předložení průběžného vyúčtování za rok 2020 v termínu do 10. 1. 2021,
5) o předložení závěrečného vyúčtování do 10. 12. 2021,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 424/20 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
a) informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
o usnesení rady kraje,
Termín: 22. 12. 2020
b) předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 424/20 Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání.
hlasování č. 55

pro 9

proti

0

Termín: 22. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

57. (102) Rozpočtové opatření č. 425/20 – převod mezi dílčími ukazateli v kapitole 912 07
- Účelové příspěvky odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 322/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 425/20 – převod mezi dílčími ukazateli v kapitole 912 07 - Účelové
příspěvky odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí mimořádného
účelového příspěvku z kapitoly 912 07 - Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, na realizaci akce „Dokončení 2. etapy
modernizace hlavní muzejní budovy“,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 425/20, kterým se v kapitole 912 07 - Účelové příspěvky - příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, snižují dílčí ukazatele
„Severočeské muzeum v Liberci - Zajištění záchranného archeologického výzkumu Oldřichov
(dohled)“ ve výši 145.000 Kč, „Severočeské muzeum v Liberci, Zajištění záchranného
archeologického výzkumu Oldřichov (výzkum“) ve výši 720.000 Kč, Severočeské muzeum
v Liberci – Podlahové topení v hlavní budově ve výši 60.000 Kč a současně se zavádí nový
dílčí ukazatel „Severočeské muzeum v Liberci - Dokončení 2. etapy modernizace hlavní
budovy“ v celkové výši 925.000 v členění 255.000 Kč neinvestiční prostředky
a 670.000 investiční prostředky,
rozhoduje
a) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 925.000 Kč, a to v členění
255.000 Kč neinvestiční prostředky a 670.000 Kč investiční prostředky, Severočeskému
muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1, na výdaje spojené s realizací akce „Dokončení 2. etapy modernizace
hlavní budovy“,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného příspěvku formou zálohové platby
ve výši 50 %, tj. 462.500 Kč, a to v členění 127.500 Kč neinvestiční prostředky
a 335.000 Kč investiční prostředky, do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti o zaslání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního příspěvku, nejpozději
do 31. 10. 2021,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 9. 2021,
d) o předložení průběžného vyúčtování za rok 2020 v termínu do 10. 1. 2021,
e) o předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2021
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
o usnesení rady kraje,
Termín: 31. 12. 2020
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 425/20 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 56

pro 9

proti

0

Termín: 26. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

58. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2021 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/4776/2019 na rok
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2020 pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 323/VI/20/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2021 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/4776/2019 na rok
2020 pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Jizerská
190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, na rok 2021 ve výši max. 5.760.000 Kč, za předpokladu,
že bude finanční částka ve výši 5.760.000 Kč schválena zastupitelstvem kraje v rozpočtu
Libereckého kraje pro rok 2021,
schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2021 č. OLP/4129/2020, ve výši max. 5.760.000 Kč, mezi
Libereckým krajem a Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, uzavíranou na základě
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 6. 9. 2016,
za předpokladu, že bude finanční částka ve výši 5.760.000 schválena zastupitelstvem
kraje v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2021,
2. dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/4776/2019 mezi Libereckým krajem
a Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČ: 75053144, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, kterým se upravuje výše odpisů
a výše příspěvku na provoz v rámci celkové výše vyrovnávací platby na rok 2020, která
zůstává nezměněna
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství,
1. zajistit předložení smlouvy č. OLP/4129/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 01. 2021
zajistit předložení dodatku č. 2 ke Smlouvě č. OLP/4776/2019 k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 57

pro 9

proti

0

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

59. Rozpočtové opatření č. 414/20 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení
účelových dotací z Ministerstva financí ČR na náhradu škody způsobené zvláště
chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2020 a úprava kapitoly 914 08
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– Působnosti, finanční krytí smluvního závazku, dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní
prostředí, odbor životního prostředí a zemědělství
RNDr. Šádková stručně okomentovala předložený materiál, načež proběhla diskuze týkající
se výskytu vlků v Libereckém kraji a příhraničí.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 324/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 414/20 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, zapojení účelových
dotací z Ministerstva financí ČR na náhradu škody způsobené zvláště chráněnými
živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2020 a úprava kapitoly 914 08 – Působnosti,
finanční krytí smluvního závazku, dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní prostředí,
odbor životního prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 414/20, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 v celkové výši 137.245,5 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 40.000 Kč, určenou paní Věnceslavě Plačkové, IČ 61906859,
b) o dotaci 9.500 Kč, určenou panu Josefovi Hofbauerovi, IČ 15675840,
c)

o dotaci 20.000 Kč, určenou paní Věnceslavě Plačkové, IČ 61906859,

d) o dotaci 67.745,50 Kč, určenou panu Pavlovi Machovi, IČ 49898302,
2.

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 137.245,50 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – V. Plačková
ve výši 40.000 Kč,
b) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – J. Hofbauer
ve výši 9.500 Kč,
c)

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – V. Plačková
ve výši 20.000 Kč,
d) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – P. Mach ve výši
67.745,50 Kč,
3.

upravují dílčí ukazatele v rámci kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí
a zemědělství, bez dopadu na celkový objem kapitoly, následovně:
a) snižují se výdaje o částku 48.507 Kč u dílčího ukazatele Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta,
b) navyšují se výdaje o částku 48.507 Kč u dílčího ukazatele Posuzování vlivů na životní
prostředí

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 414/20 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 58 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (97.d) Písemné informace
d) Zpráva o plnění pokynu č. OBJ/164/2020 na základě rámcové smlouvy 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
RNDr. Šádková podrobně seznámila členy rady kraje s předloženou písemnou informací.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci č. 97. d) na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno
v pořadí dle schváleného programu.
61. Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka
interiérů – interiér a expozice II.“ – dodatek č. 7 a Rozpočtové opatření č. 417 – snížení
výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
– projekt „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal Ing. Vinklátovou o poskytnutí, všem členům rady kraje, přehledné informace
o vynaložených nákladech, které byly použity na modernizaci Severočeského muzea v Liberci.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 325/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka
interiérů – interiér a expozice II.“ – dodatek č. 7 a Rozpočtové opatření č. 417 – snížení
výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení výdajů
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
– projekt „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. rozpočtové opatření č. 417/20, kterým se
1. snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 262.000 Kč,
2.

navyšují výdaje kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku o částku 262.000 Kč na realizaci projektu „Modernizace
Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“,
II. dodatek č. 7 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 v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností
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"M plus", spol. s r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7,
IČO: 43001432, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 216.500 Kč bez DPH,
tj. 261.965 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 27.762.831 Kč bez DPH,
tj. 33.593.025,51 Kč vč. DPH
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
2.

Termín: 10. 01. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 417/20
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
hlasování č. 59

pro 9

proti

0

Termín: 26. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

62. Majetkoprávní operace
1.
smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01_4121719983 v k. ú. Semily
2.
smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120077373
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 326/VI/20/RK
Majetkoprávní operace
1.
smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01_4121719983 v k. ú. Semily
2.
smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120077373
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01_4121719983 v k.ú. Semily
v rámci projektu „Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služba“
na p. p.č. 4151 v katastrálním území Semily, obec Semily, evidované na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, s ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín 40502,
IČO/DIČ: 24729035/CZ 24729035,

2.

b) předložený návrh Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01_4121719983 číslo
OLP/4162/2020 mezi Libereckým krajem a s ČEZ Distribuce, a.s.,
a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120077373 v k.ú. Semily
v rámci projektu „Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
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organizace - Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služba“
na p. p. č. 4151 a p. p. č. 470 v katastrálním území Semily, obec Semily, evidované
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 40502,
IČO/DIČ: 24729035/CZ 24729035,
b) předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120077373 číslo
OLP/4163/2020 mezi Libereckým krajem a s ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smluv
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 60 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

63. Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 1533/19/RK v části 1. b) kupní
smlouva
Mgr. Staněk sdělil, že důvodem revokace je doplnění kupní smlouvy o odstavec ohledně
zástavy vlastníků.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 327/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 1533/19/RK v části 1. b) kupní
smlouva
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení číslo 1533/19/RK v části 1. b) – Smlouva o smlouvě budoucí kupní,
schvaluje
předložený upravený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/3168/2020
mezi Libereckým krajem a
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje po schválení návrhu Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní zajistit předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 61 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – stavební práce“
Ing. Miklík sdělil, že se veřejná zakázka bude týkat zateplení, fasády, výměny oken a u části
objektu výměny dveří.
M. Půta poděkoval za vizualizaci objektu, načež se dotázal, zda byla vizualizace projednána
na Komisi urbanistů a architektů.
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Mgr. Staněk odpověděl, že tato vizualizace nebyla projednávána na komisi architektů a rovněž
si je vědom toho, že barva fasády bude řešena později a současně přislíbil, že bude řešeno
na komisi architektů v lednu 2021.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 328/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace – stavební práce“ v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek
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,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, 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, územního plánování a rozvoje venkova,
Bc. Martin Číla, DiS., referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník: Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
Ing. Miroslav Kudrna, ředitel školy,
náhradník Michala Svobodová, ekonomka školy,
schvaluje
1 text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4090/2020
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. 01. 2021
hlasování č. 62 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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65. (66) Majetkoprávní operace – dodatky k nájemním smlouvám na pronájem
nebytových prostor v budově „E“ v k. ú. Liberec korporaci ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., a plná moc k udělení souhlasu s umístěním sídla pro subjekty
podnikatelského inkubátoru v budově „D“ a „E“ Libereckého kraje
Ing. Miklík stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 329/VI/20/RK
Majetkoprávní operace – dodatky k nájemním smlouvám na pronájem nebytových
prostor v budově „E“ v k. ú. Liberec korporaci ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., a plná moc k udělení souhlasu s umístěním sídla pro subjekty podnikatelského
inkubátoru v budově „D“ a „E“ Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
ruší
plnou moc č. PM/15/2018 pro ARR – Agenturu regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, včetně vzoru Prohlášení
o vyslovení souhlasu s umístěním sídla podle § 14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 18. 12. 2020,
schvaluje
1. a) změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/2682/2017 mezi Libereckým krajem
a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec
IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, týkající se rozšíření předmětu nájmu
o kanceláře č. 5.16 o výměře 31,51 m2, nacházející se v 5. NP budovy Liberec IV
– Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí
p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Liberec, obci
Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec,
pro účely administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši 1.050 Kč
za m2/rok za nebytové prostory, na dobu neurčitou, s platností od 1. 1. 2021,
b) předložený návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. j. OLP/2682/2017 mezi
Libereckým krajem a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o.,
2. a) změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/43/2018 mezi Libereckým krajem a ARRAgenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IVPerštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, týkající se zúžení předmětu nájmu
o kancelář č. 5.16 o výměře 31,51 m2 nacházející se v 5. NP budovy Liberec IV
– Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí
p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Liberec, obci
Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec,
za nájemné ve výši 1.570 Kč za m2/rok za nebytové prostory, s platností
od 1. 1. 2021,
b) předložený návrh dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. j. OLP/43/2018 mezi
Libereckým krajem a ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s.r.o.,
3. plnou moc č. PM/191/2020 pro ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 48267210, včetně
vzoru Prohlášení o vyslovení souhlasu s umístěním sídla podle § 14 zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatků
a plné moci k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (67) Zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov,
p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 330/VI/20/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
- Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Centrum
odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální – SZŠ Turnov, p. o.“, ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Bc. 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,
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, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Lenka Nováková, ředitelka SZŠ Turnov,
náhradník: Mgr. Pavel Doubrava, zástupce ředitele SZŠ Turnov,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3974/2020
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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. 01. 2021
hlasování č. 64 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (108) Zadání veřejné zakázky „Architektonická činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální
- SZŠ Turnov, p. o.“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 331/VI/20/RK
Zadání veřejné zakázky „Architektonická činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální
- SZŠ Turnov, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Architektonická činnost při zpracování projektové
dokumentace na akci Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov,
p. o.“, v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to Ing. arch. Václavu Hájkovi, se sídlem Jiráskova 127, 511 01 Turnov, IČO 01597574,
za nabídkovou cenu 200.000 Kč (účastník není plátce DPH),
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst.
5,
2. závazný návrh Smlouvy o poskytnutí architektonické činnosti č. OLP/4169/2020
mezi Libereckým krajem a Ing. arch. Václavem Hájkem, se sídlem Jiráskova 127, 511 01
Turnov, IČO 01597574
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: 31. 01. 2021
hlasování č. 65 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Stavební
úpravy prostor pro speciálně pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 332/VI/20/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Stavební úpravy
prostor pro speciálně pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Stavební úpravy prostor pro Speciálně
pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“ v rámci dynamického nákupního systému
„Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MIJAPO s.r.o.,
se sídlem: Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves, IČO 07890711, za nabídkovou cenu 69.000 Kč
bez DPH, tj. 83.49- včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3548/2020
mezi Libereckým krajem a účastníkem MIJAPO s.r.o., se sídlem: Nová Víska 4, 463 31 Nová
Ves, IČO 0789071
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. 03. 2021
hlasování č. 66 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Stavební
úpravy prostor pro speciálně pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 333/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Stavební úpravy
prostor pro speciálně pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Stavební úpravy prostor pro Speciálně
pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“ v rámci dynamického nákupního systému
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby
– DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves, IČO 07890711,
za nabídkovou cenu 29.000 Kč bez DPH, tj. 35.090 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3549/2020 mezi Libereckým krajem a účastníkem MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová
Víska 4, 463 31 Nová Ves, IČO 07890711
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. 01. 2021
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hlasování č. 67

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta navrhl, aby byl vytvořen nový procesní systém ve věci stanovení podmínek činností
TDI - tvořit aktuální fotodokumentaci, která by byla okamžitě online poskytována investorovi,
včetně kontroly četnosti provedených činností technického dozoru.
Ing. Miklík uvedl, že je nutné řešit více kritérií v hodnocení v hodnotících komisích, např. lze
vyřadit účastníka za podhodnocenou cenu.
Ing. Ramzer vyjádřil, že ceny TDI a BOZP jsou velmi nízké a je zřejmé, že za uvedené finance
není možné, aby vykonávali odbornou činnost.
Ing. Sviták potvrdil, že je nutné k tomuto tématu vytvořit diskuzi a je nutné nastavit nové
podmínky a nová kritéria, a tím nastavit nové možnosti. Je to problém, který se týká také
dopravních staveb.
M. Půta doplnil, že technické dozory investora nefungují tak, jak by měly.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se požadavků, výkonu a provádění kontrol
technického dozoru investora.
Ing. Ramzer navrhl, aby se uskutečnilo jednání s Ing. Miklíkem, Ing. Svitákem a V. Židkem
ohledně nastavení nových pravidel pro výběr TDI, a to nejpozději v lednu 2021.
Ing. Miklík konstatoval, že tato problematika včetně DNS bude řešena v aktualizaci stávající
směrnice č. 2/2016 o veřejných zakázkách.
M. Půta upozornil, že např. v bodu č. 68 jsou ve smlouvě stanoveny povinnosti TDI a počet
odpracovaných hodin na stavbě. Je zřejmé, že technický dozor nemůže v uvedeném množství,
za tak nízké finanční prostředky, svoji činnost korektně odvést. Požádal Mgr. Havlíka, aby
zadal úkol oddělení investic, za účelem zpracování rozboru smlouvy (finance a počty hodin)
s firmou MIJAPO s.r.o., za nabídkovou cenu 69.000 Kč bez DPH a následně tento rozbor
předložil v pondělí 21. 12. 2020 na poradu uvolněných radních.
70. Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 3
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 334/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/145/2020, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností MSV Liberec, s.r.o., se sídlem
Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 613 28 952, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
67.900 Kč bez DPH, tj. 82.159 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny
na 4.737.569,68 Kč bez DPH, tj. 5.732.459,31 Kč vč. DPH
a ukládá
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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: 31. 01. 2021
hlasování č. 68 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (104) Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje – jmenování předsedy
komise
Mgr. Staněk požádal o úpravu po projednání v důvodové zprávě, a to, že Komise architektů
a urbanistů zasedala 7. 12. 2020 nikoli 7. 1. 2020.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 335/VI/20/RK
Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého kraje – jmenování předsedy komise
Rada kraje po projednání
jmenuje
Ing. arch. Filipa Horatschkeho předsedou Komise architektů a urbanistů Rady Libereckého
kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, informovat Ing. arch. Horatschkeho
o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 69 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (109) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů
a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 336/VI/20/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování
plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“
Rada kraje po projednání
ruší
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace
- Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec,
p. o.“, analogicky dle § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat,
aby ve výběrovém řízení pokračoval
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
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hlasování č. 70

pro 9

proti

0

Termín: 15. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

73. (110) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů
a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 337/VI/20/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování
plastů – SŠSSD Liberec, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů
– SŠSSD Liberec, p. o.“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
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,
Jan Samšiňák, ředitel SŠSSD Liberec, p. o.,
náhradník: Leoš Křeček, statutární zástupce ředitele SŠSSD Liberec, p. o.,
schvaluje
1. Text „Výzvy k podání nabídky“,
2. Závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3131/2020
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. 01. 2021
hlasování č. 71 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Přestávka od 8.35 do 8.40 hodin.
74. (28) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnice
LK, a.s.
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Petr Správka, předseda představenstva Silnice LK, a.s.,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
Mgr. Teufl uvedl, že po dohodě s předkladatelem, bude v tomto bodu pouze ponechána změna
stanov tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu.
M. Půta sdělil, že nové obsazení dozorčí rady bude řešeno po vyhodnocení závěrečné zprávy
auditora.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 338/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnice LK, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503, po projednání,
rozhoduje
o změně stanov společnosti Silnice LK a.s., s účinností ke dni 1. 1. 2021 takto:
A. čl. IX. mění tak, že se doplňuje o odstavec 8, který zní:
8. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou
v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu
pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 ZOK.
B. čl. X. odst. 1 se mění tak, že nově zní:
1. Dozorčí rada má šest (6) členů, které volí a odvolává Valná hromada společnosti. Funkční
období člena dozorčí rady je pět (5) let. Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře,
odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období) postupuje se dle zákona.
Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná.
čl. X. odst. 2 se vypouští a odstavce 3. – 10. článku X se nově označují jako 2. – 9.
C. čl. XII. se mění tak, že nově zní:
XII. ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ A ÚHRADA ZTRÁT
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1.

2.

3.

4.

5.

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztrát náleží do výlučné působnosti valné
hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání
návrhu dozorčí radou,
Celková částka k rozdělení nesmí ve společnosti překročit součet výsledku hospodaření
posledního účetního období, výsledku hospodaření minulých let (nerozdělený zisk
minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let, jiný výsledek hospodaření) a ostatních
disponibilních fondů (fondy, se kterými může společnost nakládat dle svého uvážení)
snížený o příděly do rezervních a jiných fondů zřizovaných v souladu se zákonem
a stanovami,
Valná hromada nemůže rozhodnout o rozdělení zisku, aniž by nejdříve rozhodla
o přidělení v součtu přinejmenším poloviny částky, která se má rozdělit jako zisk,
do fondu odměn, sociálního fondu a fondu rozvoje,
Zisk nebo jiné vlastní zdroje nelze rozdělit, pokud vlastní kapitál vyplývající z poslední
účetní závěrky nebo vlastní kapitál po rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů klesne
pod úroveň základního kapitálu zvýšeného o fondy, se kterými společnost nemůže podle
svého uvážení disponovat,
Pro způsob úhrady ztráty společnosti se použijí přiměřeně ustanovení ZOK,

pověřuje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, aby za Liberecký kraj jako jediného akcionáře
společnosti Silnice LK a.s., přijal ve formě notářského zápisu výše uvedená rozhodnutí o změně
stanov,
schvaluje
úplné znění Stanov společnosti Silnice LK a.s.,
bere na vědomí
ukončení členství členů dozorčí rady společnosti zvolených zaměstnanci ke dni změny stanov,
jíž bylo zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě zrušeno
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, vyrozumět společnost o změně stanov
a přijatých usneseních.
Termín: 29. 12. 2020
hlasování č. 72 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (117) Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů
Ing. Správka uvedl, že mu radou kraje, usnesením č. 59/VI/20/RK, byl zadán úkol, aby byla
předložena 3. dílčí analýza hospodaření společnosti a následně zpráva o dopadech přijatých
nápravných opatření nového představenstva společnosti Silnice LK. Načež shrnul nejzásadnější
pochybení, která byla zjištěna. Společnost svými plánovanými příjmy, podepsanými závazky
a naplánovanými výdaji v dodavatelsko-odběratelských vztazích vycházela na přelomu
prosince v kumulativním cash-flow -54 mil. Kč, což by znamenalo, že ani přes kontokorent
ve výši 20 mil. Kč a s plánovanými příjmy, by společnost nebyla schopna platit závazky za sůl,
inertní materiály a ani neměla prostředky na mzdy zaměstnanců. V průběhu posledních tří
měsíců se podařilo získat pomocí dodatku č. 21, který pomohl 10 mil. Kč, a úsporou na letní
běžné údržbě, velice dobrou prací se středisky a získáním zakázek na obcích a na silnicích
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I. třídy. Následně se podařilo narovnat financování zimní údržby. Nyní to vypadá, že cash-flow
by mohl činit + 3 mil. Kč. Je možné, že bude na běžném účtu atakována částka + 7 mil. Kč,
v němž je zahrnuto použité refinancování 13 mil. Kč za neefektivní nákup užitkových
automobilů, který se už bohužel nepodařilo zvrátit. Dále byla přijata úsporná opatření nejen
na straně výdajů tj. zastavení neekonomických investic, zastavení nákupu a obnovy mobilních
telefonů každé 2 roky za 700 tis. Kč, dále byl zrušen nehospodárný nákup nakladačů na sůl
a v neposlední řadě byla řešena personální otázka u THP pracovníků. Firma na střediscích
velice dobrá, výkonná, má potenciál a má dostatek kapacit ve službě pro obce a města. Díky
prováděnému auditu bylo zjištěno, že byly prováděny investice za 220 mil. Kč a firma tím
nepokryla své odpisy ve výši 58 mil. Kč. Cenová neefektivita byla exaktně vyčíslena v průměru
15,1 %. Nerentabilní nákupy do techniky a další mnohá pochybení. Firma je nyní zdravá a je
na příští rok naplánován obrat 300 mil. Kč. Firma bude realizovat opravy mostků, propustků,
opravy na silnicích I. tříd a velkoplošných oprav. Firma je schopna realizovat akce sama v rámci
efektivního řízení. Doplnil, že zpráva byla projednávána s právním zástupcem a na základě
zjištěných skutků docházelo k porušení trestního řádu, do pátku 18. 12. 2020 bude jasně
popsáno, k čemu docházelo.
Ing. Sviták konstatoval, že zpráva auditorů předčila očekávání. Snahou bylo vstoupit
do fungování a zkontrolovat činnost společnosti Silnice LK, ovšem nebyl tušen rozsah zjištění.
Je zřejmé, že byla dozorčí rada i rada kraje (valná hromada) uváděna v omyl. Byly porušovány
nařízení, co se týče investic, což bylo prvním impulzem k provedení kontroly. Důležité je,
že nyní je společnost stabilizovaná a je jasné, že novému vedení společnosti patří pochvala.
Z uváděných zjištění je nutné nastavit nový systém kontroly, na němž se již nyní pracuje
jak ve spolupráci s krajským úřadem, tak se společností NEXIA. Nyní tedy bude následovat
řada trestních stíhání. Od ledna 2021 se začne pracovat na vzájemné spolupráci KSS LK a Silnic
LK, stávající stav není ideální a na začátku roku bude předložen nový koncept.
M. Půta se dotázal Ing. Správky na současný stav trestních oznámení, jak o nich hovořil
a požádal jej, aby byly připraveny podklady, a to nejpozději dne 22. 12. 2020 před jednání
zastupitelstva kraje.
Ing. Správka sdělil, že do 14 dnů by měla být trestní oznámení dopracována. Poté přislíbil,
že do pátku 18. 12. 2020 bude zpracováno.
Mgr. Richter sdělil, že měl nějaké připomínky k auditorské zprávě, ale ty Ing. Linkem nebyly
akceptovány, tudíž již se k této zprávě dále nevyjadřoval. Doplnil, že jeho připomínky nemají
vliv na usnesení. Načež se vyjádřil k tvrzení Ing. Správky a jeho přesvědčení ohledně trestního
oznámení, ve smyslu, aby jeho přesvědčení a úvahy rovněž sdílely i příslušné orgány, které
se budou trestním řízením zabývat.
Ing. Správka odpověděl, že veřejně žádná tvrzení neprezentuje. Konstatoval, že nemá důkazy,
ale má svoji úvahu a rozhodně nechce činit žádné závěry, pouze si klade otázku, proč se to takto
dělo.
Mgr. Ulmann navrhl úpravu po projednání, a to, aby byl nyní vypuštěn výrok souhlasí
s rozšířením trestního oznámení.
M. Půta požádal, aby Ing. Správka byl účasten na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 12. 2020.
M. Půta dále konstatoval, že v aktualizované směrnici o veřejných zakázkách, by měl být
obsažen odstavec týkající se veřejných zakázek zpracovávaných akciovými společnostmi,
v nichž je 100% akcionářem Liberecký kraj. Např. podávat jedenkrát za půl roku report
o vysoutěžených zakázkách tak, jak to dělají příspěvkové organizace.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 339/VI/20/RK
Silnice LK a.s. – třetí dílčí zpráva analýzy efektivity hospodaření a potenciálů
optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných
transakcí a smluvních vztahů
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
bere na vědomí
a) 3. dílčí zprávu z „Analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění
hospodaření a procesů Silnice LK, a.s., a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů“
zpracovanou společností NEXIA AP a.s.,
b) Zprávu o stabilizaci společnosti, včetně zprávy o přijatých a navrhovaných nápravných
opatření společnosti Silnice LK a.s., v období září až prosince roku 2020,
c) stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS ve věci posouzení skutečností
zjištěných v analýze efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění
hospodaření a procesů Silnice LK z hlediska možného dovození trestněprávní
odpovědnosti
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
informovat předsedu představenstva a dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení,
Termín: 22. 12. 2020
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
třetí dílčí zprávu analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění
hospodaření a procesů společnosti a auditu vybraných transakcí a smluvních vztahů,
zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
hlasování č. 73

pro 9

proti

0

Termín: 22. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

76. (72) KORID LK, spol. s r.o. – vyrovnávací platba 2021
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jiří Zdražil, jednatel společnosti KORID LK, spol.
s r.o., Ing. Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s r.o., a Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení
dopravní obslužnosti.
Ing. Sviták stručně představil obsah předloženého materiálu. Doplnil, že KORID LK předložil
hospodářský plán pro rok 2021 se schodkem 4.113.000 Kč, což souvisí s již schváleným
poskytnutím dotace ve výši 15 mil. Kč. Součástí je detailní rozpis činností, v nichž je
kvantifikována potřeba času a přímých nákladů, včetně hospodářských plánů, z čehož vyplývá,
že je potřeba dofinancovat zmíněné 4.113.000 Kč. Materiál rovněž obsahuje souhrn činností,
které by KORID LK měl pro Liberecký kraj vykonávat v roce 2021.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 340/VI/20/RK
KORID LK, spol. s r.o. – vyrovnávací platba 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí

- 86 -

Zápis z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2020
podklady ke stanovení hospodářského plánu pro rok 2021, včetně stanovení výše vyrovnávací
platby a požadavku na dofinancování KORID LK, spol. s r.o., v roce 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 74 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
M. Půta požádal pana jednatele KORID LK o zpracování seznamu zaměstnanců s výčtem
činností a vyplacených finančních prostředků za činnost pro KORID LK, včetně totožného
výčtu z ostatních činností zaměstnanců mimo společnost, a to do konce letošního roku. S tím,
že požaduje předložení této tabulky začátkem ledna 2021.
77. (73) Dohoda o narovnání ke Smlouvě o zajištění modernizace odbavovacího zařízení
IDOL č. OLP/3676/2018 – KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták uvedl, že tento bod souvisí s právními službami, které musela společnost KORID
LK využít při vykonávání prací pro Liberecký kraj, ohledně modernizace odbavovacích
zařízení. KORID LK měl zařídit soutěž na odbavovací systémy kompletně, včetně její realizace
instalace. Situace kolem odbavovacích systémů je velmi složitá a komplikovaná. Neustále byla
napadána VZ účastníky, vložil se do celého procesu ÚOHS. Nyní je tedy nutné dorovnat částku
ve výši 2 mil. Kč.
M. Půta požádal o předložení informace na PUR - ohledně dalšího postupu
v řešení problematiky modernizace odbavovacích systémů.
Ing. Hruboň uvedl, že je plánováno předložit materiál na lednové jednání rady kraje s tím,
že předtím bude materiál předložen na PUR.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 341/VI/20/RK
Dohoda o narovnání ke Smlouvě o zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL
č. OLP/3676/2018 – KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu plnění Smlouvy o zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL
č. OLP/3676/2018, současný stav a návrh dalšího postupu,
souhlasí
s navýšením úhrady za plnění Smlouvy o zajištění modernizace odbavovacího zařízení IDOL
z důvodů vícenákladů na právní služby a konzultace ve výši 2.500.000 Kč bez DPH,
tj. 3.025.000 Kč s DPH,
schvaluje
Dohodu o narovnání ke Smlouvě o zajištění modernizace odbavovacích zařízení IDOL
č. OLP/3676/2018, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o.,
IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kterým se mění podmínky, termíny
plnění a navyšuje se úhrada dle smlouvy na úhradu navýšených nákladů na externí právní
a poradenské služby
a ukládá
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a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
předložení Dohody o narovnání Smlouvy o zajištění modernizace odbavovacích zařízení
IDOL č. OLP/3676/2018, k podpisu hejtmanovi,
Termín: 30. 12. 2020
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
změny smluv o veřejných službách cestujících
přenesením závazku zajištění
odbavovacích zařízení pro vybrané dopravce radě kraje ke schválení,
Termín: 31. 03. 2021
c) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
revidovaný projektový záměr Modernizace odbavovacího systému OPUSCARD/IDOL
radě kraje ke schválení.
hlasování č. 75

pro 9

proti

0

Termín: 31. 03. 2021
zdržel se
0
byl přijat

78. (74) Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – změny smluv v důsledku pandemie
onemocnění COVID-19
Ing. Sviták stručně představil obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o vysvětlení tabulky vlakokilometrů a CDV.
Ing. Šulcová podrobně vysvětlila uvedenou tabulku, která je součástí předloženého materiálu.
Mgr. Richter se dotázal na uvedený rok 2013 v textu materiálu.
Ing. Šulcová sdělila, že rok 2013 je chybně, správně bude tedy 2023.
Ing. Čáp doplnil, že připomínky Mgr. Richtera budou po projednání zapracovány, včetně
uvedení roku 2023.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 342/VI/20/RK
Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje – změny smluv v důsledku pandemie onemocnění
COVID-19
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
právní analýzu advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. k otázce uzavření dodatku ke smlouvám
na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou v souvislosti
s epidemií onemocnění COVID-19 v jarních měsících roku 2020 – tzv. brutto smlouvy
uzavřené s dopravcem České dráhy a.s.,
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené
výkony - LK-Východ č. OLP/5292/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12,
11015 Praha 1, z důvodu stanovení snížené úhrady kompenzace za vlaky, které nebyly
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2.

uskutečněny se souhlasem objednatele v době nouzového stavu a po skončení nouzového
stavu do 30. 6. 2020;
dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené
výkony - Železnobrodská železnice č. OLP/5293/2019, uzavíraný mezi Libereckým
krajem a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody
1222/12, 11015 Praha 1, z důvodu stanovení snížené úhrady kompenzace za vlaky,
které nebyly uskutečněny se souhlasem objednatele v době nouzového stavu
a po skončení nouzového stavu do 30. 6. 2020;

3.

dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené
výkony - Ještědská železnice č. OLP/5296/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností ARRIVA vlaky s.r.o., IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34,
CZ 186 00 Praha 8 – Karlín, z důvodu stanovení snížené úhrady kompenzace za vlaky,
které nebyly uskutečněny se souhlasem objednatele v době nouzového stavu a po
skončení nouzového stavu do 30. 6. 2020;
4. dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené
výkony - Severojižní č. OLP/5297/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností ARRIVA vlaky s.r.o., IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34,
CZ-186 00 Praha 8 – Karlín, z důvodu stanovení snížené úhrady kompenzace za vlaky,
které nebyly uskutečněny se souhlasem objednatele v době nouzového stavu
a po skončení nouzového stavu do 30. 6. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
dodatky ke smlouvám č. OLP/5292/2019, č. OLP/5293/2019, č. OLP/5296/2019
a č. OLP/5297/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 76 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (75) Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok
2021 - obce
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o doplnění shrnutí celkové částky.
Ing. Šulcová odpověděla, že celkem se jedná o 1.253.000 Kč a přislíbila, že po projednání tuto
informaci doplní.
Ing. Ramzer požádal o úpravu, přičemž upozornil na chybu, a to, že je úřadem chybně uváděno
Frýdlant v Čechách, správně je pouze Frýdlant. Požádal pana ředitele Mgr. Havlíka, zda by
mohl tuto informaci předat zaměstnancům úřadu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 343/VI/20/RK
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2021 obce
Rada kraje po projednání
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schvaluje
1. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4068/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Frýdlant,
IČ: 00262781, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, na základě které
přispěje město v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem
částkou ve výši 110.000 Kč;
2. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4082/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Harrachov,
IČ: 00275697, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov, na základě které přispěje
město v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou
ve výši 170.000 Kč;
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4070/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Hodkovice
nad Mohelkou, IČ: 00262820, se sídlem T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, na základě které přispěje město v roce 2021 na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 30.000 Kč;
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4071/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Hrádek
nad Nisou, IČ: 00262854, se sídlem Horní nám. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na základě
které přispěje město v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním
rozsahem částkou ve výši 264.000 Kč;
Smlouvu o spolupráci při nadstandardním zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje na období roku 2021 č. OLP/4077/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a městem Chrastava, IČ: 00262871, se sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
na základě které přispěje město v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti
nadstandardním rozsahem částkou ve výši 74.000 Kč;
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4078/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Křižany,
IČ: 00262943, se sídlem Křižany 80, 463 53 Křižany, na základě které přispěje obec
v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši
84.000 Kč;
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4079/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Mimoň,
IČ: 00260746, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň III, na základě které přispěje město
v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši
103.000 Kč;
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4080/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Mníšek,
IČ: 00263001, se sídlem Mníšek 185, 463 31 Chrastava, na základě které přispěje obec
v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši
23.000 Kč;
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4081/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Nový Bor,
IČ: 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, na základě které přispěje město
v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši
113.000 Kč;
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10. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4069/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Semily,
IČ: 00276111, se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, na základě které přispěje město
v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši
134.000 Kč;
11. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/3952/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Stráž nad Nisou,
IČ: 00671916, se sídlem Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, na základě které
přispěje obec v roce 2021 na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem
částkou ve výši 148.861 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
předložení smluv č. OLP/4068/2020, č. OLP/4082/2020, č. OLP/4070/2020,
č. OLP/4071/2020, č. OLP/4077/2020, č. OLP/4078/2020, č. OLP/4079/2020,
č. OLP/4080/2020, č. OLP/4081/2020, č. OLP/4069/2020 a č. OLP/3952/2020 k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 77 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (76) Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého
kraje – úprava Technických a provozních standardů IDOL (Design manuál IDOL)
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta se dotázal na konkrétní změny.
Ing. Sviták uvedl, že změny se týkají nové grafiky Libereckého kraje a je nutné prezentovat
a propagovat Liberecký kraj na vozech místního dopravce. Je rovněž ošetřena komerční
reklama.
M. Půta se dotázal, zda budou mít dopravci rozdílné manuály.
Ing. Hruboň sdělil, že se nyní sjednocuje se všemi dopravci.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 344/VI/20/RK
Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– úprava Technických a provozních standardů IDOL (Design manuál IDOL)
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností BusLine LK s. r. o., IČ: 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, z důvodu změny Přílohy č. 5 Smlouvy – Technické
a provozní standardy IDOL a přílohy 5c – Design manuál IDOL;
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2.

3.

4.

dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Turnovsko – Semilsko č. OLP/1922/2018, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností BusLine LK s. r. o., IČ: 05666384, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, z důvodu změny Přílohy č. 5 Smlouvy – Technické
a provozní standardy IDOL a přílohy 5c – Design manuál IDOL;
dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast ČESKOLIPSKO - MIMOŇSKO č. OLP/4202/2019, uzavíraný
mezi Libereckým krajem a společností COMPAG CZ s. r. o., IČ: 62241630, se sídlem
V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň, z důvodu změny Přílohy č. 1 Smlouvy - Rozsah
Veřejných služeb – vymezení Oblasti a Linek, Přílohy č. 5 Smlouvy – Technické
a provozní standardy IDOL a přílohy 5c – Design manuál IDOL;
dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast LIBERECKO č. OLP/5632/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností ČSAD Liberec, a.s., IČ: 25045504, se sídlem České mládeže 594/33,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, z důvodu změny Přílohy č. 5 Smlouvy – Technické
a provozní standardy IDOL a přílohy 5c – Design manuál IDOL

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
dodatky ke smlouvám č. OLP/1921/2018, č. OLP/1922/2018, č. OLP/4202/2019
a č. OLP/5632/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 78 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
81. (77) Změna struktury vozového parku (veřejná linková doprava) – oblast Liberecko
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění přehledné tabulky.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 345/VI/20/RK
Změna struktury vozového parku (veřejná linková doprava) – oblast Liberecko
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci rezortu dopravy o změně struktury vozového parku v oblasti Liberecko a její dopad
na cenu dopravního výkonu od prosince 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení ředitele společnosti KORID LK, spol. s r.o., a ČSAD Liberec, a.s.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 79 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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82. (78) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2254/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Jilemnice
na projekt „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších - Jilemnice“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 346/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2254/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Jilemnice
na projekt „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších - Jilemnice“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost města Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 00275808, ze dne
30. 11. 2020, ve věci prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová příprava
– cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice“, z důvodu narušení harmonogramu
projektové přípravy pandemií a s tím spojenými krizovými opatřeními,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Projektová příprava – cyklostezka
Martinice v Krkonoších – Jilemnice“ ze dne 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2021
na 19. 8. 2021, z důvodu narušení harmonogramu projektové přípravy pandemií a s tím
spojenými krizovými opatřeními,
2) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2254/2019, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších
– Jilemnice“ ze dne 31. 12. 2020 na 30. 6. 2021 a se změnou termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 2. 2021 na 19. 8. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
materiál - dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2254/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Jilemnice,
na projekt „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice“,
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 80 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (79) Veřejná zakázka „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)“ - dodatek č. 9
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 347/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních
objektů)“ - dodatek č. 9
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 9 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2080/2018, uzavíraný v souladu s § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi objednateli
název
sídlo
IČO
č. objednatele
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
70891508
1
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 00276227
2
Obec Přepeře
č. p. 229, 512 61 Přepeře
00276014
3
Obec Příšovice
č. p. 60, 463 46 Příšovice
00263125
4
Obec Ohrazenice
Ohrazenice 81, 511 01 Turnov
00275956
5
a dodavateli společnostmi EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, IČO: 45274924, a STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00
Praha 5, IČO: 60838744, pro účely veřejné zakázky vystupující jako „Společnost ES610T“,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 1.591.093,19 Kč bez DPH, tj. 1.925.222,76 Kč včetně
DPH, odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE ve výši +0,06 Kč bez DPH, čímž
dojde k ponížení celkové ceny, kterou bude hradit Liberecký kraj, o částku 1.591.093,13 Kč
bez DPH, tj. 1.925.222,69 Kč včetně DPH, na celkovou částku 150.912.255,31 Kč bez DPH,
tj. 182.603.828,93 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: 31. 12. 2020
hlasování č. 81 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (80) Veřejná zakázka „Silnice III/27810 Šimonovice“ – dodatek č. 3
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 348/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27810 Šimonovice“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/12/2020 uzavíraný v souladu § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi Libereckým
krajem a společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 31.377 Kč bez DPH,
tj. 37.966,17 Kč včetně DPH, v jejichž důsledku se celková cena za dílo snižuje na částku
6.059.825,78 Kč bez DPH, tj. 7.332.389,19 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: 31. 12. 2020
hlasování č. 82 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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85. (81) Veřejná zakázka „Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
– dodatek č. 3
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 349/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“
– dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5728/2019, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Metrostav a.s., se sídlem
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 200.386,20 Kč bez DPH, tj. 242.467,30 Kč včetně DPH, v jejichž důsledku se celková
cena za dílo snižuje na částku 19.018.108,43 Kč bez DPH, tj. 23.011.911,20 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, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 83 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (82) Veřejná zakázka „Most ev. č. 27915-2 přes náhon v Přepeřích“ – dodatek č. 3
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 350/VI/20/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 27915-2 přes náhon v Přepeřích“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/169/2020 uzavíraný v souladu § 222 odst.
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým
krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 131.154,47 Kč bez DPH,
tj. 158.696,90 Kč včetně DPH, v jejichž důsledku se celková cena za dílo po připočtení
odchylky programu ASPE ve výši 0,01 Kč snižuje na částku 8.062.989,21 Kč bez DPH,
tj. 9.756.216,94 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: 31. 01. 2021
hlasování č. 84 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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87. (83) Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „Údržba alejí v LK“
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o akce, které pro Liberecký kraj vykonává KSS LK a tímto se
rozhoduje o předložení vyúčtování akce a prodloužení termínů.
M. Půta požádal o poskytnutí seznamu projektantů a jak dlouho konkrétní akce jsou
projektovány.
Ing. Čáp odpověděl, že všechny akce jsou projektovány přes ARR – Agenturu regionální
rozvoje. U akcí uvedených v materiálu dochází k prodlužování termínů z důvodu předpokladu,
že v letošním roce mělo být vypsáno více výzev z OPŽP. Bohužel kvůli situaci ohledně
koronaviru, výzvy vypsány nebyly a tudíž se tyto akce převádějí do příštího roku.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 351/VI/20/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „Údržba alejí v LK“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na neinvestiční akci „Údržba alejí v LK“, 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. 2022,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
3. 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.

5.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023

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: 31. 12. 2020
hlasování č. 85 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
88. (84) Prodloužení termínu realizace investiční akce „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 3. část
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 352/VI/20/RK
Prodloužení termínu realizace investiční akce „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 3. část
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 3. 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,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
3.

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,
4. 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: 31. 12. 2020
hlasování č. 86 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (85) Prodloužení termínu realizace investiční akce „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 3. část
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 353/VI/20/RK
Prodloužení termínu realizace investiční akce „Projektové dokumentace na silnice LK II.
a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 4. část
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na investiční akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2019 - 2020“ – 4. 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,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
3.

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,
4. 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: 31. 12. 2020
hlasování č. 87 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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90. (86) Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „PD oprav a dopravního
značení“
Ing. Sviták sdělil, že prodloužení termínu souvisí s negativními stanovisky PČR, ohledně
osazení dopravního značení v rámci zavedení mýtného. Došlo k přerušení činností i na mostech
s omezenou tonáží.
M. Půta se dotázal, které konkrétní lokality se toto týká. Požádal, aby lokalita byla
po projednání doplněna do názvu materiály.
Ing. Čáp doplnil, že tento bod se stěžejně týká dopravního značení ohledně mýtného v Jestřebí.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 354/VI/20/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „PD oprav silnic II. a III. třídy a
dopravního značení – mýtné I/38 Jestřebí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na neinvestiční akci „PD - opravy silnic a dopravní
značení“, 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. 2022,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
3. 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: 31. 12. 2020
hlasování č. 88 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (87) Rozpočtové opatření č. 395/20 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
přesun mezi jednotlivými akcemi
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 355/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 395/20 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun mezi
jednotlivými akcemi
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 395/20, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy,
kterým se:
1. snižují výdaje v celkové výši 28.507.295 Kč, a to u:
a) akce „OK III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“ ve výši 242.467 Kč,
b) akce „III/27810 Šimonovice“ ve výši 37.966 Kč,
c) akce „Most ev. č. 27915-2 přes náhon v Přepeřích“ ve výši 158.697 Kč,
d) nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
18.671.165 Kč,
2.

e) nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze SFDI ve výši 9.397.000 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 28.507.295 Kč, a to u:
a) akce „III/28411 Roztoky u Jilemnice“ ve výši 27.474.816 Kč,
b) akce „II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice“ ve výši 32.479 Kč,
c) nespecifikované rezervy týkající se neinvestiční dotace ze SFDI ve výši 1.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 395/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 89 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
92. (88) Rozpočtové opatření č. 419/20 – snížení příjmů kraje od MMR a snížení výdajů
v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce „Demolice havarijních
objektů v prostoru Ralsko“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 356/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 419/20 – snížení příjmů kraje od MMR a snížení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce „Demolice havarijních objektů
v prostoru Ralsko“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 419/20, kterým se:
1. snižují příjmy kraje týkající se účelové neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ke krytí nákladů v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití ve výši 107.922 Kč,
2.

snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce „Demolice
havarijních objektů v prostoru Ralsko“ ve výši 107.922 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 419/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
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hlasování č. 90

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

93. (89) Rozpočtové opatření č. 420/20 – snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce „Odra - Nisa v lokalitě
Chotyně - U Hrabarů“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Čáp doplnil, že v letošním roce ze SFDI kraj obdrží částku ve výši 290.385,98 Kč, zbylých
13 mil. Kč v příštím roce.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 357/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 420/20 – snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně
- U Hrabarů“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 420/20, kterým se:
1. snižují příjmy kraje týkající se účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ke krytí nákladů na financování výstavby cyklistických stezek týkající
se akce „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“ ve výši 13.356.356,02 Kč,
2.

snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce „Odra - Nisa
v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“ ve výši 13.356.356,02 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 420/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 91 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
94. (90) Rozpočtové opatření č. 421/20 – snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce „OK III/29024 (Ostrý roh),
Jablonec nad Nisou“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 358/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 421/20 – snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; akce „OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec
nad Nisou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 421/20, kterým se
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1.

2.

snižují příjmy ve výši 1.709.634,70 Kč jako účelová investiční dotace ze Státního fondu
dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy na akci „OK
III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“,
snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u nespecifikované
rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 1.709.634,70 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 421/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 92 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
95. (91) Rozpočtové opatření č. 422/20 – navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů
kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta se dotázal, kdy bude tato stavba dokončena.
Ing. Čáp odpověděl, že tato stavba by měla být dokončena v polovině příštího roku.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 359/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 422/20 – navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů
kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 422/20, kterým se:
1. navyšují příjmy ve výši 10.443.626,33 Kč jako účelová investiční dotace ze Státního
fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy na akci
„II/288 Podbozkov – Cimbál“,
2. navyšují výdaje kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „II/288 Podbozkov
– Cimbál“ ve výši 10.443.626,33 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 422/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 93 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (111) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592
Kryštofovo Údolí – Křižany, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 6
Ing. Sviták sdělil, že chce navrhnout zastavit projekční činnost a z tohoto důvodu stáhl bod
z programu jednání.

- 101 -

Zápis z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2020
97. (113) Dodatek č. 2 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
Ing. Sviták k tomuto materiálu sdělil, že dodatek připravuje Ústecký kraje a jedná
se o aktualizaci dopravního výkonu na linkách U11, T8 a L2, které byly vypovězeny Českým
drahám. Jedná se tedy o aktualizace výše cen pro rok 2021, podle standardního systému,
dochází k navýšení zhruba o 5 Kč na 1 vlakokilometr.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 360/VI/20/RK
Dodatek č. 2 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. 2 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 Ing. Janem
Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje a společností České dráhy, a.s., IČO 70994226,
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 11015 Praha 1, zastoupenou Ivanem Bednárikem,
MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva, kterým dochází
ke změnám místního a časového vymezení linek pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021,
k aktualizaci výše cen pro rok 2021, ke změně formulářů pro výkaz průzkumů frekvence
a ke změně vzoru kontrolního protokolu
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
předložení dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/5294/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 94 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (114) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok
2021 – AAH Czech s.r.o.
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 361/VI/20/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2021
– AAH Czech s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2021
č. OLP/3951/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností AAH Czech
s.r.o., IČ: 06192688, se sídlem Nové Zákupy 528, 471 23 Zákupy, na základě které bude
společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 1.200.000 Kč
za kalendářní rok
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
smlouvu č. OLP/3951/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 95 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
99. (115) Rozpočtové opatření č. 423/20 – snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje - 2020
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 362/VI/20/RK
Rozpočtové opatření č. 423/20 – snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
kraje - 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 423/20, kterým se
1. snižují příjmy kraje týkající účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
pro rok 2020 ve výši 11.614.501,88 Kč,
2.

snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy u nespecifikované
rezervy týkající se neinvestiční dotace ze SFDI ve výši 11.614.501,88 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 423/20 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 96 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
100. (118) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy,
pro Město Semily na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov
u Semil, Podolí“
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 363/VI/20/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Semily
na projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111, ze dne 11. 12. 2020, ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily
nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily
nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“ ze dne 30. 12. 2020 na 31.12.2022 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2021
na 19. 2. 2023, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů,
2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/3951/2018, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil,
Podolí“ ze dne 31. 12. 2020 na 31. 12. 2022 a se změnou termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2021 na 19. 2. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy: předložit
materiál - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3951/2018 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily, na
projekt „Greenway Jizera – IV. úsek (Semily nemocnice – Benešov u Semil, Podolí“, ke
schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 97 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
101. (92) Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní
politiky.
Mgr. Richter stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 364/VI/20/RK
Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. upravené finanční dokumenty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, IČO: 46744991,
2. upravené finanční dokumenty Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO: 00673951
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat ředitele
příspěvkových organizací o usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2020
hlasování č. 98 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
102. (93) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění večerní
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - III“
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Mgr. Richter stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 365/VI/20/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství na území Libereckého kraje 2021, 2022 - III“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a to účastníka Liberecká dentální s.r.o., se sídlem Primátorská 1089/1, Liberec XIVRuprechtice, 460 14 Liberec, IČO: 272 85 677, za nabídkovou cenu 2.350 Kč bez DPH za jednu
hodinu zajištění pohotovostní služby,
schvaluje
smlouvu o zajištění zdravotních služeb č. OLP/2592/2020 mezi Libereckým krajem
a společností Liberecká dentální s.r.o., se sídlem Primátorská 1089/1, Liberec XIVRuprechtice, 460 14 Liberec, IČO: 272 85 677
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 12. 2020
hlasování č. 99 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
103. (94) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního
příspěvku Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
na akci „Technické světelné vybavení heliportu LZS ZZS LK pro režim VFR noc“
Mgr. Richter stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 366/VI/20/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci
„Technické světelné vybavení heliportu LZS ZZS LK pro režim VFR noc“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně termínů schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku, usnesení
č. 783/120/RK ze dne 5. 5. 2020, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, IČO: 46744991, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I – Staré Město, akce
č. 09500201910 – „ZZS LK-Technické světelné vybavení heliportu LZS ZZS LK pro režim
VFR noc“, a to takto:
1. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2020, nově je termín
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2022,
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2.

3.

o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného
vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1, v termínu
do 31. 1. 2021, nově je termín do 31. 1. 2023,
o předložení „Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“
dle přílohy č. 1, v termínu do 10. 1. 2021 a 10. 1. 2022

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zaslat výpis tohoto
usnesení MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 21. 12. 2020
hlasování č. 100 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
104. (95) Poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku Zdravotnické
záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „PD výjezdová
základna Turnov“ v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a podmínek stanovených
zřizovatelem
Mgr. Richter okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 367/VI/20/RK
Poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku Zdravotnické záchranné
službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „PD výjezdová základna
Turnov“ v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a podmínek stanovených
zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 1.500.000 Kč,
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČO: 46744991, na výdaje spojené s realizací akce „PD výjezdová základna Turnov“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 750.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti PO o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného investičního příspěvku,
nejpozději však do 10. 12. 2021,
3.
4.
5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení „Průběžného vyúčtování akce mimořádného účelového investičního
příspěvku“ dle přílohy č. 1 v termínu do 6. 1. 2021,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1 v termínu do 30. 1. 2022

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, MUDr. Luďku Kramářovi, řediteli
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2020
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hlasování č. 101

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

105. (96) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/3978/2020 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov na rok 2021
Mgr. Richter okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 368/VI/20/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/3978/2020 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov na rok 2021
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí 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, ve výši max. 2.400.000 Kč, za předpokladu, že bude
finanční částka ve výši 2.400.000 Kč schválena zastupitelstvem kraje v rozpočtu Libereckého
kraje pro rok 2021,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/3978/2020, v max. výši 2.400.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Léčebnou
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací, IČO: 00673951, Martinovo údolí 532,
Cvikov II, 471 54 Cvikov, uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013, za předpokladu, že bude finanční částka ve výši
2.400.000 Kč schválena zastupitelstvem kraje v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/3978/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 102 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
106. (103) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 369/VI/20/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru 160 ks plyšových figurek Kryštůfků v celkové výši 26.652,80 Kč
(slovy: dvacet šest tisíc šest set padesát dva korun českých, 80 haléřů) za účelem podpory
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Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., od Nadačního fondu Kryštůfek,
IČO: 03038637, se sídlem Vlněna 526/3, 602 00 Brno
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka
Kramáře, MBA.
Termín: 21. 12. 2020
hlasování č. 103 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
107. (112) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 370/VI/20/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
delegovat Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré
Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 8. 1. 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 104 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
108. (105) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – doplnění dozorčí rady zástupcem města Česká
Lípa
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 371/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – doplnění dozorčí rady zástupcem města Česká Lípa
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,
jmenuje
do dozorčí rady společnosti s účinností od 16. 12. 2020 paní Ing. Jitku Volfovou,
dat. nar. 24. října 1968, bytem Kožnarova 1406/24, 470 01 Česká Lípa,
schvaluje
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smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro paní Ing. Jitku Volfovou
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
o přijatém usnesení společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Termín: 29. 12. 2020
hlasování č. 105 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
109. (97) Písemné informace
a)
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2021,
b)
Kontrolní řád – v návaznosti na Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
c)
Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
d)
Zpráva o plnění pokynu č. OBJ/164/2020 na základě rámcové smlouvy
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
M. Půta sdělil, že písemné informace již byly projednány a nyní je o nich hlasováno.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 372/VI/20/RK
Písemné informace
a)
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2021,
b)
Kontrolní řád – v návaznosti na Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
c)
Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
d)
Zpráva o plnění pokynu č. OBJ/164/2020 na základě rámcové smlouvy
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
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2021,
b) Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje,
c) Přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
d) Zpráva o plnění pokynu č. OBJ/164/2020 na základě rámcové smlouvy 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.
hlasování č. 106

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

110. (98) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní nabídku
LK a SML na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko
b)
Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon
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č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, s právem EU
M. Půta stručně okomentoval obsah předložené písemné informace 98. a).
Mgr. Ulmann sdělil, že písemná informace 98. b) obsahuje odpověď na zákonodárnou iniciativu
a návrh advokátů, kteří to zpracovávali za Liberecký kraj a město Liberec, napsat hejtmanský
dopis.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 373/VI/20/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní nabídku
LK a SML na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko
b)
Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, s právem EU
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) Reakce Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní nabídku LK
a SML na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko,
b) Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, s právem EU
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci Reakce
Statutárního města Jablonec nad Nisou na společnou deklaratorní nabídku LK a SML
na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecko,
Termín: 22. 12. 2020
b) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Stanovisko Parlamentního institutu ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, s právem EU.
hlasování č. 107

pro

9

proti

0

Termín: 22. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

111. (100) Jednání rady kraje v působnosti společníka společnosti Autobusy LK, s. r. o.
– revokace usnesení č. 264/VI/20/mRK
Mgr. Ulmann stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 374/VI/20/RK
Jednání rady kraje v působnosti společníka společnosti Autobusy LK, s. r. o. – revokace
usnesení č. 264/VI/20/mRK

- 110 -

Zápis z 3./VI zasedání Rady Libereckého kraje dne 15. 12. 2020
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu
525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 06897517, po projednání,
revokuje
usnesení č. 264/VI/20/mRK ze dne 4. prosince 2020 v plném rozsahu,
odvolává
z dozorčí rady společnosti ke dni 15. 12. 2020 tyto členy:
1. DANIEL DAVID
2. MILAN KOUŘIL,
3.

RADOVAN VÍCH,

volí
do dozorčí rady společnosti s účinností od 16. 12. 2020 tyto osoby:
1. Mgr. Daniel David,
2. Mgr. Michal Švarc,
3. Ing. Michal Kříž,
stanovuje
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 Autobusy LK, s.r.o.,
pro členy dozorčí rady zvolené rozhodnutím jediného společníka dne 15. 12. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení společnost Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 28. 12. 2020
hlasování č. 108
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
112. (106) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01
Krizový fond a refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření
hejtmana
Mgr. Chýle sdělil, že je nutné tímto materiálem napravit drobné nedostatky, které vzešly
z nepřesných údajů dodaných školami, jedná se o – 300 Kč a 19.621 Kč, které nebyly
vyúčtovány. Dále upozornil, že materiál bude po projednání upraven.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 375/VI/20/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01 Krizový fond
a refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 428/20 – úprava v kapitole 931 01
- Krizový fond Odbor kancelář hejtmana, a to snížení položky 5139 - Nákup materiálu
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2.

jinde nezařazený a navýšení položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím ve výši
19.321,45 Kč v rámci ukazatele 03105010000 Nouzový stav 2020 bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
se snížením částky refundace nákladů školám, které vznikly realizací krizového opatření
na základě rozhodnutí hejtmana číslo 2/2020/COV19, 6/2020/COV19, 11/2020/COV19,
19/2020/COV19, 21/2020/COV19, 24/2020/COV19 a 28/2020/COV19 v době
nouzového stavu, která byla odsouhlasena usnesením č. 1341/20/RK, o částku 300 Kč
(přeplatek Mateřské škole Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková
organizace) a současně se zvýšením částky této refundace nákladů o částku 19.621,45 Kč
(nedoplatek Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace),
tj. na celkovou částku refundace nákladů ve výši 295.762,52 Kč

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20/ZK
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 109
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
113. (119) Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Mgr. Chýle stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Vinklátová doplnila, že krajská knihovna pracuje na mapování osobností Libereckého kraje
a Český rozhlas k tomu natáčí „seriál“ dnes proběhl první díl.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 376/VI/20/RK
Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí věcného daru, Hejtmanského zlatého dukátu, v celkové hodnotě 8.002 Kč (slovy
osm tisíc dvě koruny českých) těmto oceněným Poctou hejtmana Libereckého kraje 2020:
a) prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rollandu Zdeňkovi Bulirschovi,
b) Jiřímu Dostálovi, ak. soch.
c)

Svatavě Hejralové,

d) prof. Ing. Dr. Sc. Dr. h. c. Luboši Hesovi,
e)

P. ThLic. Th.D. Stanislavu Přibylovi,

f)

Františku Truhlářovi (in memoriam)
neteř MUDr. Jana Novotná,

g) Walther Wiener,
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a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předat věcné dary výše zmíněným
obdarovaným, a tím s nimi uzavřít ústní darovací smlouvu.
Termín: 01. 06. 2021
hlasování č. 110
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
114. (57) Strategický plán 2020-2030 Křišťálové údolí
M. Půta zahájil projednávání přerušeného bodu č. 57.
Ing. Vinklátová sdělila, že bohužel nyní nemá k dispozici požadovaný materiál. Pan Pastva nyní
v dosahu a tudíž tento materiál stahuje z dnešního programu s tím, že bude předložen na 1. RK
v lednu 2021.
115. (116) Různé
Ing. Sviták informoval, že dne 21. 12. 2020 od 15.00 hodin se uskuteční seminář, ohledně
hospodaření společnosti Silnice LK.
Ing. Sviták dále sdělil, že dne 22. 12. 2020 od 11.00 hodin se pro zastupitele uskuteční prohlídka
budovy „D“.
116. (71) Autobusy LK, s.r.o. – doporučení dozorčí rady valné hromadě společnosti
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Ing. Jiří
Zdražil, jednatel Autobusy LK, s.r.o., a Mgr. Daniel David, předseda dozorčí rady společnosti
Autobusy LK, s.r.o.
Mgr. David sdělil, že byl pověřen dozorčí radou o sepsání zápisu z jednání dozorčí rady,
který členové rady kraje, potažmo valná hromada společnosti Autobusy LK, s.r.o., obdrželi.
Nyní je tedy žádá o přezkoumání toho, co se dělo v roce 2019, což se týká leasingu, spotřeby
PHM a další věcí je potvrzení, od valné hromady, uskutečněného nákupu součástí (gumiček)
nanoroušek. Doplnil, že dle stanov společnosti je vše v pořádku.
M. Půta vyzval jednatele společnosti k vyjádření.
Ing. Zdražil uvedl, že se jedná o nanoroušky, které jsou vyráběné společností CUBO v Turnově.
V době, kdy začal první krizový stav tj. začátkem jara 2020. Byl požádán, zda by se v tomto
neangažoval, neboť předchozí roky se v tomto oboru pohyboval. Oslovil tedy firmu, která
se tímto zabývala. Po nějaké době se toto podařilo uskutečnit. Dohoda byla taková, že pokud
to nebude překážet oběma stranám, což bylo odsouhlaseno, tak nákup bude realizován
přes společnost Autobusy LK. Veškeré transakce již byly vyrovnány. Dnes je již situace jiná.
Rada kraje měla požadavek, aby se Autobusy LK staly finančně více samostatnými
a živnostenskému listu tato činnost neodporuje, neboť nákup a prodej, je v něm začleněn.
Je plánováno, že v příštím roce bude uzavřena rámcová smlouva mezi Autobusy LK a CUBO
na roční množství s tím, aby byl objem zajištěn v zafixované finanční výši. Pro Autobusy LK
tento krok znamená příjem přibližně 200.000 Kč až 250.000 Kč za rok.
Mgr. Ulmann sdělil, že sice firma nebyla založena pro nákup gumiček, ale je to v pořádku.
Navíc tento krok v dané situaci pomohl.
Mgr. Richter se dotázal na finanční objem v letošním roce.
Ing. Zdražil odpověděl, že ve firmě zůstávají 2 %. Od nového roku firma CUBO rozšiřuje
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výrobu. Objem bude činit 10 až 12 mil. Kč.
Mgr. Richter sdělil, že v případě objemu v takové výši, musí toto schvalovat valná hromada
předem.
M. Půta požádal pana jednatele, aby připravil materiál, včetně usnesení na jednání rady kraje
v lednu 2021.
Mgr. Ulmann přislíbil, že toto bude na lednovou radu zpracováno.
M. Půta dále okomentoval spotřebu PHM, leasing a náklady na provoz služebního vozidla
bývalého pana jednatele.
Ing. Zdražil uvedl, že je možné zajistit leasing za menší finanční prostředky, a to pomocí
operativního leasingu. Dále není dořešeno vyúčtování na nespecifikované „přejeté kilometry“.
Faktura na přejeté kilometry byla vrácena a doposud žádnou odpověď nedostal.
Ing. Sviták sdělil, že k tomu předloží členům rady kraje i ucelenou zprávu o hospodaření
společnosti.
Ing. Zdražil doplnil, že co se týče hospodaření a účetnictví Autobusů LK s.r.o., za rok 2019.
Byla najata daňová poradkyně, na základě jejích připomínek bylo srovnáno daňové přiznání
za rok 2019 a bylo vráceno cca 115.000 Kč na DPH. Účetnictví za rok 2019 je v pořádku.
Ing. Ramzer požádal o změnu obsazení DR Autobusů LK, a to v souladu s DR ČSAD Liberec,
kde je členem dozorčí rady pan Löffelmann, tak, aby byl jmenován i do DR Autobusů LK místo
pana Kratochvíla. Dále upozornil na začínající problém s vypovězením nájemní smlouvy
statutárním městem Liberec na autobusové nádraží. Navrhl, aby v DR společností byl obsazen
i zástupce statutárního města Liberec.
Ing. Zdražil sdělil, že výpovědní lhůta činí 1 rok.
M. Půta požádal Ing. Zdražila, aby zahájil jednání se statutárním městem Liberec.
Ing. Ramzer dále navrhl, aby vznikla konkrétní dohoda, aby uvolnění zastupitelé Libereckého
kraje, kteří jsou jmenováni do dozorčích rad, neměli nárok na odměnu za tuto činnost.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 377/VI/20/RK
Autobusy LK, s.r.o. – doporučení dozorčí rady valné hromadě společnosti
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., IČ 06897517,
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV- Perštýn, 460 01 Liberec, po projednání,
bere na vědomí
zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Autobusy LK, s.r.o., IČ 06897517, ze dne
9. listopadu 2020,
navrhuje
do dozorčí rady společnosti Autocentrum Nord, a.s., IČO: 28714199, se sídlem České mládeže
594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec pana Ing. Dana Ramzera, pana Ing. Jana Svitáka
a pana Jiřího Löffelmanna , a do představenstva pana Jiřího Zdražila, pana Martina Bobka
a pana Milana Götze
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit zadání
prověření hospodaření společnosti v roce 2019, včetně prověření pronájmu služebního
vozidla a nákladů na pohonné hmoty za rok 2019,
Termín: 31. 01. 2021
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b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat
o přijatém usnesení předsedu dozorčí rady společnosti,
Termín: 31. 12. 2020
c) Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli společnosti, navrhnout společnosti Autocentrum Nord,
a.s. uvedené osoby do orgánů společnosti a požádat jménem kvalifikovaného akcionáře
o svolání valné hromady.
hlasování č. 111

pro

9

proti

0

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

Další podněty nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 3./VI zasedání rady kraje v roce
2020 v 10.00 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Mgr. Vladimír Richter

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 18. 12. 2020
Zapsala Jitka Machálková
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