Z á p i s č. 2
z 2. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 19. 1. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky
2. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Ing. Jan Sviták 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

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky

2.

Návrh programu

3.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Rozpočtové opatření č. 22/21 - alokace
Z pís. Martin Půta
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021, kapitoly 931 01 – Krizový fond,
odboru kancelář hejtmana a kapitoly
914 01 - Působnosti, odboru kancelář
hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

5.

Žádost o neinvestiční dotaci na projekt
„Pravidla, která Vás chrání aneb
bezpečný život cizince v Libereckém
kraji“ do programu Ministerstva vnitra
ČR – Prevence kriminality na místní
úrovni

odb. sociálních
věcí

Z

Petr Tulpa
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6.

Rozpočtové opatření č. 16/21 – alokace Z pís. Petr Tulpa
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021, navýšení kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky PO, 914 05
– Působnosti, odbor sociálních věcí,
kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí a kapitoly 920 05
– Kapitálové výdaje, odbor sociálních
věcí

odb. sociálních
věcí

7.

Schválení vzorového dodatku
k uzavřeným smlouvám o poskytnutí
příspěvku zřizovatele na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu
příspěvkovým organizacím rezortu
sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

8.

Vyřízení petice P/6/2020

Mgr. René Havlík odb. právní

9.

Rozpis rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2021

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

10.

Zřízení příspěvkové organizace Školní
statek Frýdlant, příspěvková organizace

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

11.

Rozpočtové opatření č. 14/21 – úprava
kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, účelová
dotace na financování soukromých škol
a školských zařízení

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

12.

Rozpočtové opatření č. 15/21 – alokace Z pís. Ing. Dan Ramzer
použitelných zdrojů minulých období
do rozpočtu kraje 2021 a úprava výdajů
v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU
resortu školství, mládeže a zaměstnanosti
– Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 5, vratka dotace
na Ministerstvo práce a sociálních věcí

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

13.

Rozpočtové opatření č. 17/21 – alokace Z pís. Mgr. René Havlík
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 v rámci kapitoly 916 04 – účelové
neinvestiční dotace školství

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

14.

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

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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15.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna kotle
v budově školního zahradnictví SOŠ
Liberec, p. o.“ Střední odbornou školou,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

16.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

17.

Rozpočtové opatření č. 10/21 - alokace
Z pís. Mgr. Vladimír
použitelných finančních zdrojů minulých
Richter
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021- navýšení výdajů kapitoly 912 09
- Účelové příspěvky PO, 917 09
-Transfery, 920 09 - Kapitálové výdaje
a 924 09 - Úvěry odbor zdravotnictví

odb. zdravotnictví

18.

Rozpočtové opatření č. 4/21 – alokace
Z pís. Mgr. Vladimír
použitelných finančních zdrojů minulých
Richter
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021, navýšení kapitoly 926 09
– Dotační fond, odbor zdravotnictví

odb. zdravotnictví

19.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba
pozemních komunikací ve vlastnictví LK
a ve správě KSS LK“, včetně podmínek
stanovených zřizovatelem; Dodatek č. 23
k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

20.

Veřejná zakázka „Zpracování
projektových dokumentací – IROP“ část
3, investiční akce „Silnice II/290
Roprachtice – Kořenov“ – dodatek č. 7

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

21.

Zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na provozní soubor
"Českolipská železnice" linek L2, L4
a pro vložené, posilové a turistické spoje
na tratích č. 080 Mladá Boleslav město
- Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec
- Děčín a v jejím okolí – aktuální
informace

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

22.

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

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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23.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě období
pro období od 1. ledna 2021 do 31. ledna
2023 - Dopravní sdružení obcí
Jablonecka

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

24.

Plná moc pro Ing. Jana Svitáka ve věci
uzavírání smluv o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
a smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové a drážní
dopravě a v záležitostech spojených
s administrací smluvních pokut
za porušení povinností dopravců na
základě smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové
a drážní dopravě uzavřených
s Libereckým krajem

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

25.

Veřejná zakázka „Silnice III/2882
a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“
– dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

26.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 26832-6
- Provodín, most přes Robečský potok“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

27.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/28716 Kokonín
– Pulečný“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Nepředloženo
28.

Rozpočtové opatření č. 21/21 – úprava
výdajů v kapitole 923 06
Spolufinancování EU, odbor dopravy,
akce; přesun mezi jednotlivými akcemi

Z pís. Ing. Jan Sviták

29.

Závazek spolufinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

30.

Rozpočtové opatření č. 18/21; úpravy
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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31.

Rozpočtové opatření č. 19/21; úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III. - NZÚ“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

32.

Objednávka na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
a pokyn na základě Rámcové příkazní
smlouvy č. OLP/3978/2018 - zadání
aktivit spojených se správou a aktualizací
databáze brownfields a greenfields
pro rok 2021

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

33.

Pokyn na základě Rámcové příkazní
smlouvy č. OLP/3978/2018 – zadání
činností spojených s rozvojem konceptu
u dlouhodobého projektu „Liberecký kraj
sobě“
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Nepředloženo
34.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce 3. NP
a kanalizační přípojky Jedličkův ústav,
p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

35.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI
- Rekonstrukce 3. NP a kanalizační
přípojky Jedličkův ústav, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

36.

Rozpočtové opatření č. 13/21 – alokace Z pís. Ing. Zbyněk
použitelných finančních zdrojů minulých
Miklík
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 do kapitoly 920 14 – Kapitálové
výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

37.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum
odborného vzdělávání LK strojírenství
a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou,
p. o. II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

38.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce objektu domu
čp. 72, Skálova ulice Turnov - Etapa I.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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39.

Dohoda o narovnání k objednávce
č. OBJ/1211/2019 k Rámcové smlouvě
č. OLP/2231/2017 mezi zhotovitelem
ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r. o., a Libereckým krajem

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

40.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

41.

Svěření působnosti rozhodovat
o dohodách o složení jistiny na kupní
cenu OISNM KÚLK

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

42.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu části
silnice ev. č. I/14 v k. ú. Jablonec
nad Nisou (ul. Podhorská) s ŘSD ČR
- prodloužení doby nájmu

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

43.

Majetkoprávní operace – záměr zúžení
předmětu nájmu v budově „D“
Krajského úřadu Libereckého kraje
na základě nájemní smlouvy
OLP/2562/2018 - HUNTSMAN (Czech
Republic) s.r.o.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

44.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Střední
škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
- stavební úpravy domova mládeže
v Truhlářské ulici, objekt "B"
pro potřeby zajištění chodu Pedagogickopsychologické poradny“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

45.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Střední
škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
- stavební úpravy domova mládeže
v Truhlářské ulici, objekt "B"
pro potřeby zajištění chodu Pedagogickopsychologické poradny“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

46.

Veřejná zakázka „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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47.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy prostor pro Speciálně
pedagogické centrum v Jablonci
nad Nisou“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
48.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Renovace hygienického zařízení (toalet)
– SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B
- stavební práce“ – dodatek č. 1
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

49.

Převod movitého majetku na město
Hrádek nad Nisou

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

50.

Rozpočtové opatření č. 20/21 – alokace Z pís. Ing. Květa
použitelných finančních zdrojů minulých
Vinklátová
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 navýšení kapitol 914 07
– Působnosti, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a 917 07
– Transfery, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

51.

Písemné informace
Informativní přehled veřejných zakázek
v rezortu sociálních věcí za II. pololetí
2020

člen rady kraje
Petr Tulpa

Informace o provedených úpravách
rozpočtu kraje v závěru roku 2020
Informativní přehled veřejných zakázek
odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených
radou kraje v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Přehled veřejných zakázek
odsouhlasených členem rady kraje, řízení
resortu zdravotnictví, a informativní
přehled podlimitních a nadlimitních
veřejných zakázek za II. pololetí roku
2020

Ing. Zbyněk Miklík

Přehled veřejných zakázek Krajské
správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za 2. pololetí
roku 2020, odsouhlasených příslušným
členem rady kraje a radou kraje

Ing. Jan Sviták

a)

b)
c)

d)

e)
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f)

Informativní přehled veřejných zakázek
odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených
radou kraje v resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu za 2. pololetí
roku 2020

Ing. Květa Vinklátová

52.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. OLP/260/2020 „Kompletní příprava,
organizace, posouzení a vyhodnocení
nabídek pro získání úvěrových zdrojů
kraje od tuzemských bank a Evropské
investiční banky – dofinancování
projektu modernizace KNL – etapa č. 1"
uzavřené mezi Libereckým krajem
a Deloitte Advisory s.r.o. – posunutí
termínů

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

53.

Návrh na volbu přísedícího Krajského
soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci

Ing. Jan Sviták

odb. správní

54.

Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce 10
kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

55.

Rozpočtové opatření č. 23/21 – alokace Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021
do kapitoly 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku – vratka části dotace u projektu
„Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje služeb“ – SOŠ a SOU
Česká Lípa, p. o.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

56.

Pravidelná účast Libereckého kraje
v kampani „Vlajka pro Tibet“ po dobu
celého volebního období (2021 až 2024)

odb. kancelář
hejtmana

57.

Různé

Z

Martin Půta

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 27, 33, 47 a 48 nejsou předloženy.
Ing. Sviták stáhl body č. 23 a 26 z návrhu programu.
Ing. Vinklátová navrhla zařazení bodu č. 58 - Zřízení pracovní skupiny k převzetí činností ZOO
a Botanické zahrady Liberec Libereckým krajem a předání domovů seniorů na Františkově,
ve Vratislavicích n. N. a objektu azylového domu v Liberci Městu Liberec.
Ing. Miklík navrhl zařazení bodu č. 59 - Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup notebooků“.
Mgr. Tulpa navrhl zařazení bodu č. 60 - Rozpočtové opatření č. 26/21 – rozdělení finančních
prostředků na podporu humanitární pomoci pro ORP z kapitoly 931 01 - Krizový fond LK.
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M. Půta doporučil Mgr. Tulpovi nejprve financování humanitárních organizací projednat s ORP
a krizovým oddělením. Neboť má informaci od ORP, že nerozumí tomu, proč finanční
prostředky nejsou převedeny přímo na humanitární organizace jako je ČČK, ale je řešeno cestou
přes ORP.
Mgr. Tulpa sdělil, že tato cesta byla nastavena, aby ORP měla přehled na co jsou finanční
prostředky použity.
Načež k bodu č. 60 proběhla krátká diskuze. Mgr. Richter doplnil, že ORP po obdržení financí
připravilo pouze smlouvy s humanitárními organizacemi, na jejichž základě jim dané finanční
prostředky byly přeposlány.
Ing. Sviták navrhl zařazení bodu č. 61 - Autobusy LK, s.r.o. – změna v dozorčí radě společnosti.
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 pondělí dne 18. 1. 2021, body č. 52, 58,
59, 60 a 61.
Ing. Ramzer stáhl bod č. 11 z návrhu programu.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 47/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje
za období od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Rozpočtové opatření č. 22/21 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, kapitoly 931 01 – Krizový fond, odboru
kancelář hejtmana a kapitoly 914 01 - Působnosti, odboru kancelář hejtmana
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 48/21/RK
Rozpočtové opatření č. 22/21 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, kapitoly 931 01 – Krizový fond, odboru
kancelář hejtmana a kapitoly 914 01 - Působnosti, odboru kancelář hejtmana
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/21, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje kraje na rok 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
18.160.199,52 Kč,
2) navyšují výdaje kapitoly 931 01 – Krizový fond, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu
kraje 2021 o celkovou částku 18.115.786,47 Kč,
a) nespecifikované rezervy Krizového fondu o částku 573.516,17 Kč,
b) finanční závazek na Projektovou dokumentaci pro realizaci záložního chráněného
pracoviště Krizového štábu LK a jeho vybavení k zajištění zahájení úpravy a opravy
záložního chráněného pracoviště o částku 373.490 Kč,
c) specifický ukazatel „Nouzový stav 2020 – 2021 II“ o částku 16.325.769,30 Kč,
d) finanční závazky na humanitární pomoc obcím, o částku 843.011 Kč,
3) navyšují výdaje kapitoly 914 01 – Působnosti, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu
kraje 2021 o celkovou částku 44.413,05 Kč,
-

zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi o částku
44.413,05 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit materiál zastupitelstvu kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Žádost o neinvestiční dotaci na projekt „Pravidla, která Vás chrání aneb bezpečný život
cizince v Libereckém kraji“ do programu Ministerstva vnitra ČR – Prevence kriminality
na místní úrovni
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa sdělil, že obsahem materiálu je vydání brožury v pěti jazykových mutacích.
Prozatím je česká verze, bude požádáno o dotaci, která by měla být ve výši 85 %. Brožura
se bude rozdávat přes ORP a bude k dispozici na kontaktních místech, v nichž se potkávající
cizinci.
M. Půta se dotázal, zda bude brožura zveřejněna na webových stránkách. V případě, že ano,
žádá o doplnění důvodové zprávy, po projednání, o tuto informaci.
Mgr. Tulpa přislíbil, že bude tato informace doplněna.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 49/21/RK
Žádost o neinvestiční dotaci na projekt „Pravidla, která Vás chrání aneb bezpečný život
cizince v Libereckém kraji“ do programu Ministerstva vnitra ČR – Prevence kriminality
na místní úrovni
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
informaci o připravované žádosti o neinvestiční dotaci Ministerstva vnitra ČR v programu
„Prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021“, na projekt „Liberecký kraj – Preventivní
brožura pro cizince“ s názvem „Pravidla, která Vás chrání aneb bezpečný život cizince
v Libereckém kraji“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit žádost
o neinvestiční dotaci Ministerstvu vnitra ČR v programu „Prevence kriminality na místní
úrovni na rok 2021“, na projekt Ministerstva vnitra v programu „Liberecký kraj – Preventivní
brožura pro cizince“ s názvem „Pravidla, která Vás chrání aneb bezpečný život cizince
v Libereckém kraji“.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Rozpočtové opatření č. 16/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, navýšení kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky PO, 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 50/21/RK
Rozpočtové opatření č. 16/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, navýšení kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky PO, 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí a kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 35.060.425 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
o celkovou částku 5.485.285 Kč, převod již schválených akcí z roku 2020 do rozpočtu
roku 2021,
3.

4.

5.

navyšují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o celkovou částku
25.959.100 Kč na úhradu závazků z objednávek (seminář pro sociální pracovníky
Libereckého kraje, tisk brožury pro cizince v Libereckém kraji), z rámcových smluv o dílo
na vyhotovení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči, z projektu IP1
přecházejících z roku 2020 do rozpočtu kraje 2021 a dále na dokončení realizace smlouvy
o dílo „Příběhy pamětníků Libereckého kraje“,
navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, o celkovou částku
1.587.000 Kč na zajištění spolufinancování projektu obcí Společné komunitní plánování
a dále dofinancování uzavřených smluvních závazků,
navyšují výdaje v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, o celkovou
částku 2.029.040 Kč na úhradu následujících závazků: Služby sociální péče TEREZA
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- nákup pozemků pro transformaci zařízení, Domov Raspenava – nákup pozemku
pro výstavbu a Domov Sluneční dvůr – nákup pozemku pro nový objekt - Lada
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 16/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 7
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí příspěvku
zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým
organizacím rezortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Šebková doplnila, že v prosinci 2020 na jednání rady kraje byly schvalovány rozpočty
příspěvkových organizacích, a to z toho důvodu, že v průběhu celého roku dostávaly dotace
určené na covid. Po schválení rozpočtů se u 4 příspěvkových organizací změnily odpisy, tudíž
je nutné narovnat rozpočty jejich organizací, což se tímto materiálem děje.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 51/21/RK
Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí příspěvku zřizovatele
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým organizacím
rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změnách závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací na základě
Rozpočtů na rok 2020, jež byly schválené Radou Libereckého kraje dne 15. 12. 2020, těmto
příspěvkovým organizacím zřízeným Libereckým krajem v rozsahu změn takto:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč

ORG.

NÁZE PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

Číslo původní
smlouvy

CELKEM
dle
původní
smlouvy

z toho
na provoz
na odpisy dle
dle původní
původní
smlouvy
smlouvy

Z toho
na provoz dle
Dodatku

na odpis dle
Dodatku

1501

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

OLP/2416/2020

7.809.000

6.392.171

1.416.829

6.489.804

1.319.196

1504

Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace

OLP/2421/2020

5.272.000

4.570.415

701.585

4.616.545

655.455

1514

Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková
organizace

9.388.000

8.611.718

776.282

7.980.234

719.766

1519

Domov Raspenava, příspěvková
organizace

6.105.000

5.987.904

117.096

5.982.336

122.664

OLP/2431/2020

OLP/2439/2020

schvaluje
vzor dodatku č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí příspěvku zřizovatele pro rok 2020 na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, s výše uvedenými
příspěvkovými organizacemi, jehož předmětem bude změna závazných ukazatelů
pro hospodaření
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis dodatků
ke smlouvám o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje dle schváleného vzoru.
Termín: 19. 02. 2021
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. (51. a) Písemné informace
a)
Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za II. pololetí
2020
Mgr. Šebková stručně okomentovala obsah předložené písemné informace.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 51.
9. (60) Rozpočtové opatření č. 26/21 – rozdělení finančních prostředků na podporu
humanitární pomoci pro ORP z kapitoly 931 01 – Krizový fond LK
M. Půta shrnul výstupy z jednání s ORP ohledně financování humanitární pomoci v obcích.
ORP se dotazovala, proč nejsou finanční prostředky zasílány přímo humanitárním organizacím
(ČČK, ADRA).
Mgr. Šebková odpověděla, že původně obce chtěly monitorovat činnosti a potřeby vykonávané
přes místní humanitární organizace.
Mgr. Tulpa doplnil, že některá ORP nechtějí, aby finance byly posílány na ně, ale přímo
organizacím.
Ing. Ramzer sdělil, že každé ORP to má jinak, na začátku na některých územích docházelo
k nekoordinaci. Za Frýdlantsko, Liberecko a Českolipsko se přihlásil ČČK v Liberci, který
na Frýdlantsku pomohl zajistit koordinaci v dobrovolnictví.
Mgr. Richter rovněž popsal situaci v Jilemnici.
Ing. Sviták doplnil, že je velmi důležité, aby v každém ORP byl koordinátor sociálních služeb,
který hodnotí efektivitu služeb.
M. Půta požádal, aby Mgr. Tulpa a Mgr. Šebková uskutečnili společné jednání s ORP
a krizovým oddělením, a nastavili pravidla pro poskytování finančních prostředků
pro humanitární organizace.
Na základě diskuze Mgr. Tulpa stáhl bod z programu jednání s tím, že se nejprve uskuteční
schůzka s ORP, načež bude řešen další postup.
Mgr. Šebková se dotázala na vakcíny proti covidu pro klienty v zařízeních sociálních služeb.
Mgr. Richter odpověděl, že by mělo být do Liberce doručeno 1100 kusů vakcín, které jsou
určeny právě pro klienty sociálních zařízení.
10. (8) Vyřízení petice P/6/2020
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
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M. Půta sdělil, že odpověď na petici by měl podepsat nejspíš rezortní radní.
V. Židek sdělil, že k odpovědi má několik připomínek a doplnění, a tudíž žádá o jejich
zapracování.
Mgr. Ulmann uvedl, že odpověď je možné odeslat z úřadu, neboť se jedná částečně
o přenesenou působnost.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze, na jejímž základě bude upravena jak odpověď, tak usnesení,
a to, že rada kraje bere petici na vědomí a ukládá Mgr. Havlíkovi, řediteli úřadu, odpovědět
na petici.
V 8.30 hod., se z jednání rady kraje omluvili M. Půta a Mgr. Richter, neboť se účastnili
videokonference s premiérem vlády, ohledně strategie očkování proti covidu.
Nyní je na jednání přítomno 7 členů rady kraje.
Mgr. Tulpa se dotázal na termín zvláště chráněné území.
RNDr. Šádková podrobně vysvětlila termín „zvláště chráněná území“ a sdělila, že Liberecký
kraj je ze 41 % pokryt zvláště chráněným územím.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 52/21/RK
Vyřízení petice P/6/2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
petici č. 6/2020 obsahující žádost občanů o vyhlášení přírodní rezervace Tlustec,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, odpovědět na petici dopisem adresovaným
petentům.
Termín: 21. 01. 2021
hlasování č. 9 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (9) Rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál a zmínil podporu ojedinělých projektů,
a to ve smyslu, že všechny rezorty mají ve svých rozpočtech na toto alokované finanční
prostředky většinou ve výši 400 tis. Kč. S touto částkou si pak rezorty mohou pracovat
samostatně, na základě svého uvážení a rozhodnutí. Doplnil, že rezort školství má již nyní nižší
částku a rezort sociálních věcí naopak vyšší, což je na základě jejich rozhodnutí.
Ing. Vinklátová se dotázala, zda je možné tyto finance použít na záštity. Je otázkou rozhodnutí,
zda záštity se budou realizovat či nikoli. Je důležité mít v tomto shodu.
Mgr. Tulpa sdělil, že se nejedná o záštity v pravém slova smyslu, ale o individuální podpory.
Ing. Sviták uvedl, že je důležité mít tyto finanční prostředky alokovány a je otázkou, zda záštity
budou či nikoli, tedy, zda budou tyto finance použity či nebudou.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 53/21/RK
Rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpis rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předání údajů o schváleném rozpočtu Libereckého kraje na rok
2021 v podrobném členění podle platné rozpočtové skladby do centrálního systému účetních
informací státu - CSÚIS.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 10
pro
7
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
12. (51. b) Písemné informace
b)
Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2020
Ing. Miklík stručně okomentoval předloženou písemnou informaci.
Ing. Klíma doplnil, že se jedná o rozpočtová opatření, která byla schválena v závěru loňského
roku.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 51.
13. (10) Zřízení příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer sdělil, že bylo avizováno zřízení příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant,
a to oproti původnímu záměru, kdy měl krajský statek přejít delimitací pod střední školu
hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, což by byl nesystémový krok, který např. nemůže
čerpat COV a uvedl další důvody. Tudíž je navrženo zřízení příspěvkové organizace, a to
od 1. února 2021. Byla by to organizace s vlastním rozpočtem, drtivá většina finančních
prostředků by byla z výrobní a zemědělské činnosti. Organizace bude vybavena veškerými
kompetencemi, aby mohla získávat produkční dotace. Příspěvková organizace prozatím nebude
zařazena do školského rejstříku. Bude doladěna spolupráce se Střední školou hospodářskou
a lesnickou.
V. Židek se dotázal na konkrétní plán, neb jsou budovy ve velmi špatném stavu.
Ing. Ramzer sdělil, že stav není dobrý, načež velmi podrobně popsal historii, financování,
fungování a problematiku daných objektů školního statku. Dále popsal situaci a předpokládaný
vývoj v Hejnicích a přestěhování vybavení do Frýdlantu. Doplnil, že budovy školního statku
nejsou památkově chráněným objektem.
Ing. Miklík se dotázal na hipologické centrum Policie České republiky. Doplnil, že záměr je to
pěkný, je třeba vyřešit celkové rozfinancování.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se hipologického centra, investic, budoucích kroků
nutných učinit k naplnění záměru, koncepčních řešení, harmonogramů činností a následujících
kroků. Dále byl řešen stávající stav budov.
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Mgr. Ulvr se dotázal na situaci v Hejnicích, co se týče žáků a celého objektu.
Ing. Ramzer sdělil, že o objekt v Hejnicích má zájem Jednota bratrská a žáci by měli být
přesunuti do Frýdlantu. Dále přislíbil, že zpracuje prezentaci ke stávající situaci školního statku,
se kterou seznámí členy rady kraje.
Ing. Princová podrobně popsala situaci v Hejnicích. Uvedla, že se jedná o krásný objekt,
který ale není již reálné naplnit studenty. V Hejnicích jsou unikátní obory, ale nenaplněné, tudíž
je snahou tyto zajímavé a zcela ojedinělé obory převést do Frýdlantu.
Ing. Sviták doplnil, že je nutné unikátnost oborů zachovat a ve spolupráci s policií je velmi
zajímavý a pro Frýdlantsko lukrativní krok.
Ing. Ramzer doplnil, že ke frýdlantskému statku byla ze strany města Frýdlant vybudována
nová voda, nová kanalizace, opravená krajská komunikace a byla zregenerována alej. Popsal
možnosti dalších realizací a plánů v zemědělské oblasti.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 54/21/RK
Zřízení příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zřízením Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 2. 2021,
b) se zřizovací listinou Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 11 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Ing. Ramzer sdělil, že bod č. 11 - Rozpočtové opatření č. 14/21 – úprava kapitoly 916 04
– Účelové provozní (neinvestiční) dotace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
účelová dotace na financování soukromých škol a školských zařízení, který stáhl z programu
rady kraje, bude zařazen do programu 1. mRK, která se uskuteční dne 25. 1. 2021.
14. (12) Rozpočtové opatření č. 15/21 – alokace použitelných zdrojů minulých období
do rozpočtu kraje 2021 a úprava výdajů v kapitole 923 04 Spolufinancování EU resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5,
vratka dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová požádala o úpravu po projednání, a to v příloze materiálu v tabulce č. 3, v níž
byla chybně uvedena částka.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 55/21/RK
Rozpočtové opatření č. 15/21 – alokace použitelných zdrojů minulých období do rozpočtu
kraje 2021 a úprava výdajů v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU resortu školství,
mládeže a zaměstnanosti – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5, vratka dotace
na Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 6.000.711,15 Kč
(podíl EU 5.100.604,47 Kč a podíl státního rozpočtu 900.106,68 Kč),
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitola 923 04
– Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti o částku
6.000.711,15 Kč, a to na akci číslo 04600130000 – Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 5, na vratku nevyčerpané části poskytnuté zálohy neinvestiční dotace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 15/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 12 pro 5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Miklík a Ing. Vinklátová.
15. (13) Rozpočtové opatření č. 17/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 916 04 – účelové
neinvestiční dotace školství
Ing. Princová stručně uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 56/21/RK
Rozpočtové opatření č. 17/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 v rámci kapitoly 916 04 – účelové
neinvestiční dotace školství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/21, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím
financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku
2.705 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 2.705 Kč, vratka
finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení rozpočtové
kázně
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 17/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 13
pro 5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Miklík a Ing. Vinklátová.
16. (14) Písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
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Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 57/21/RK
Písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. věcných darů:
a) potravin v celkové hodnotě 18.558 Kč od společnosti Potravinová banka Libereckého
kraje, z. s. se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI - Rochlice, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
b) potravin v celkové hodnotě 39.294 Kč od společnosti Potravinová banka Libereckého
kraje, z. s, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI - Rochlice, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ: 63778181,
c)

potravin v celkové hodnotě 44.045 Kč od společnosti Potravinová banka Libereckého
kraje, z. s, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec VI - Rochlice, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570,
příspěvková organizace, IČ: 49864360,
d) 20 kusů kosmetických balíčků pro děti z dětského domova v celkové hodnotě
5.000 Kč od
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ: 63778181,
e)

2.

vánočních dárků pro děti z dětského domova z akce „Strom splněných přání“
v celkové hodnotě 4.110 Kč od společnosti SHERRY YARD, a.s., se sídlem
Kolbenova 886/9A, 190 00 Praha 9, IČ: 62908812, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
finančních darů:
a) ve výši 21.000 Kč za účelem ocenění studentů za mimořádná díla a klauzurní práce
vytvořené ve školním roce 2019/2020 od společnosti LASVIT s.r.o., se sídlem
Komunardů 894/32, 170 00 Praha 7, IČ: 27931161, do vlastnictví příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace, IČ: 49864688,

b) v celkové výši 4.500 Kč na zakoupení učebnic a oblečení na praxi pro klientku
dětského domov
od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.,
se sídlem Lojovická 797/20, 142 00 Praha - Libuš, IČ: 22903844, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková
organizace, IČ: 49864360
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 14
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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17. (15) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle
v budově školního zahradnictví SOŠ Liberec, p. o.“ Střední odbornou školou, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Princová požádala o opravu po projednání, a to čísle směrnice, kde došlo k chybě v psaní,
správné číslo směrnice je č. 2/2016.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 58/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle v budově
školního zahradnictví SOŠ Liberec, p. o.“, Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká
999, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Výměna kotle v budově školního zahradnictví SOŠ Liberec,
p. o.“, Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 15
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (51. c) Písemné informace
c)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předložené písemné informace.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 51.
19. (16) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
a Ing. Pavel Marek, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.
PhDr. Riegerová stručně okomentovala předložený materiál.
Ing. Marek doplnil, že se jedná o technické záležitosti, které jsou řešeny každý rok.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 59/21/RK
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Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
a) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 17. prosince 2020,
ČJ:NsPCL839/20-ŘED, Informace o vrácení finančních prostředků na transparentní účet,
b) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 17. prosince 2020,
ČJ:NsPCL840/20-ŘED, Žádost o předčasné zaslání a využití části příplatku mimo
základní kapitál roku 2021 na profinancování investičních akcí NsP ČL, a.s.,
c) dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 18. prosince 2020,
ČJ:NsPCL841/20-ŘED, Příplatek mimo základní kapitál dle smlouvy č. OLP/2609/2019
(8 mil. Kč z r. 2019) – žádost o použití úroků,
rozhoduje
a) o převodu části příplatku mimo základní kapitál pro rok 2021, zaslaného Libereckým
krajem dle smlouvy č. OLP/1771/2017 v lednu 2021 ve výši 30.000.000 Kč,
z transparentního účtu č. 223148803/0600 vedeného u GE Money Bank na běžný účet
společnosti, z důvodu profinancování investičních akcí Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., a to především předfinancování akce zateplení objektů NsP – II. etapa,
a to až do výše 15.000.000 Kč,
b) o využití vzniklých úroků ve výši cca 17.700 Kč pro krytí části schválených faktur
nad rámec 8.000.000 Kč příplatku mimo základní kapitál – Smlouva č. OLP/2609/2019
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
předsedu představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla
Marka o přijatém usnesení.
Termín: 29. 01. 2021
hlasování č. 16
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
20. (17) Rozpočtové opatření č. 10/21-alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021- navýšení výdajů kapitoly 912 09 - Účelové
příspěvky PO, 917 09 -Transfery, 920 09 - Kapitálové výdaje a 924 09 - Úvěry odbor
zdravotnictví
PhDr. Riegerová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 60/21/RK
Rozpočtové opatření č. 10/21-alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021- navýšení výdajů kapitoly 912 09 - Účelové
příspěvky PO, 917 09 -Transfery, 920 09 - Kapitálové výdaje a 924 09 - Úvěry odbor
zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/21, kterým se
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1.
2.

navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 26.700.375 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku
26.700.375 Kč, a to
a)

kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 7.000.000 Kč,
dílčí ukazatel Léčebna respiračních nemocí Cvikov - omítky a zateplení budovy „A“,
číslo akce 09500151907,
b) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 750.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna Turnov, číslo akce 09500241910,
c) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 2.000.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna a záložní operační středisko
Jablonec, číslo akce 09500271910,
d) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 1.250.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna Frýdlant, číslo akce 09500281910,
e) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 1.250.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výukové a výcvikové středisko Frýdlant, číslo akce
09500291910,
f)

kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 500.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna Hrádek nad Nisou, číslo akce
09500301910,
g) kapitola 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví, ve výši 4.000.000 Kč, specifický
ukazatel Město Vysoké nad Jizerou, číslo akce 09800265009,
h) kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví, ve výši 7.000.000 Kč,
specifický ukazatel Nákup pozemku pro výstavbu nového sídla ZZS LK a VZ, číslo
akce 0990680000,
i)

j)

kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví, ve výši 852.875 Kč,
specifický ukazatel Pozemková služebnost – Realizace přístavby objektu výjezdové
základny na letišti v Liberci, číslo akce 0990721910,
kapitola 924 09 – Úvěry odbor zdravotnictví, ve výši 2.097.500 Kč, specifický
ukazatel Modernizace KNL 1. et. – Deloitte - poradenství, číslo akce 0970000000

a ukládá
Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 10/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 17
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (18) Rozpočtové opatření č. 4/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond,
odbor zdravotnictví
PhDr. Riegerová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 61/21/RK

- 21 -

Zápis z 2. zasedání Rady Libereckého kraje dne 19. 1. 2021
Rozpočtové opatření č. 4/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, navýšení kapitoly 926 09 – Dotační fond,
odbor zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/21, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 614.720,80 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje 2021 v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor
zdravotnictví, o celkovou částku 614.720,80 Kč, z toho,
a)

výdaje v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnu o částku 194.518,60 Kč, kde o částku
67.563,60 Kč se navyšuje nespecifikovaná rezerva programu, a o částku 126.955 Kč
se navyšují výdaje na akce financované z programu,
b) výdaje v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnu
o částku 393.505,20 Kč, kde o částku 29.880,20 Kč se navyšuje nespecifikovaná
rezerva programu, a o částku 363.625 Kč se navyšují výdaje na akce financované
z programu,
c) výdaje v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnu o částku
26.697 Kč, kde se o částku 26.697 Kč navyšuje nespecifikovaná rezerva programu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 4/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 18
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (52) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/260/2020 „Kompletní příprava, organizace,
posouzení a vyhodnocení nabídek pro získání úvěrových zdrojů kraje od tuzemských
bank a Evropské investiční banky – dofinancování projektu modernizace KNL – etapa
č. 1" uzavřené mezi Libereckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o. – posunutí termínů
PhDr. Riegerová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 62/21/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/260/2020 „Kompletní příprava, organizace, posouzení
a vyhodnocení nabídek pro získání úvěrových zdrojů kraje od tuzemských bank
a Evropské investiční banky – dofinancování projektu modernizace KNL – etapa č. 1"
uzavřené mezi Libereckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o. – posunutí termínů
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/260/2020 „Kompletní příprava, organizace, posouzení
a vyhodnocení nabídek pro získání úvěrových zdrojů kraje od tuzemských bank a Evropské
investiční banky – dofinancování projektu modernizace KNL – etapa č. 1" mezi Libereckým
krajem a Deloitte Advisory s. r. o., IČO: 27582167, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120
00 Praha 2, kterým se mění termíny plnění dílčích částí předmětu smlouvy bez dopadu
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na finanční plnění smlouvy, a to z důvodů komplikací způsobených nouzovými stavy v roce
2020 a 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/260/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 19 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (54) Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
PhDr. Riegerová podrobně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 63/21/RK
Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/4016/2020 mezi Českou republikouMinisterstvem zdravotnictví a Libereckým krajem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky
přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 31. 1.
2021 na 30. 4. 2021,
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/4017/2020 mezi Libereckým krajem
a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní
ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 31. 1. 2021 na 28. 4. 2021,
c) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. OLP/4018/2020 mezi Libereckým krajem
a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou
plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 31. 1. 2021 na 28. 4. 2021
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
schválených dodatků.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 20 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (51. d) Písemné informace
d)
Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek za II. pololetí roku 2020
PhDr. Riegerová stručně uvedla předloženou písemnou informaci.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 51.
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25. (19) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba
pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, včetně podmínek
stanovených zřizovatelem; Dodatek č. 23 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 64/21/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba pozemních
komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, včetně podmínek stanovených
zřizovatelem; Dodatek č. 23 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku do výše 274.560.000 Kč, Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Zimní a běžná údržba
pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, a to tak že na zimní
údržbu připadne částka do výše 129.600.000 Kč a na běžnou údržbu částka do výše
144.960.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku na základě
dílčích průběžných vyúčtování za každou příslušnou polovinu měsíce, a to v souvislosti
se skutečně realizovanými a odsouhlasenými činnostmi a pracemi provedenými
společností Silnice LK a.s., na základě uzavřené příkazní smlouvy č. OLP/586/2013
a v souladu s mandátní smlouvou č. OLP/585/2013 a po obdržení žádosti příslušné PO
o zasílání zřizovatelem schváleného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 4
tohoto materiálu do 10 ti dnů, nejpozději však do 20. 12. 2021,
3. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku formou
zálohové platby na měsíc prosinec na zimní údržbu ve výši rozdílu částky 129.600.000 Kč
a součtu všech dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021
a na běžnou údržbu ve výši rozdílu částky 144.960.000 Kč a součtu všech dílčích plnění
položek běžné údržby od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021. Tato zálohová platba bude uvolněna
nejdříve po obdržení dílčího plnění za období od 16. 11. 2021 do 30. 11. 2021
a po obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 5 tohoto materiálu, nejpozději však
do 21. 12. 2021,
4.
5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce neinvestičního příspěvku
dle přílohy č. 4 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,

schvaluje
dodatek č. 23 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ: 28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše 274.560.000 Kč
na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
a ukládá
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1.

2.

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. 01. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek
č. 23 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.

hlasování č. 21 pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 15. 02. 2021
zdržel se
0
byl přijat

26. (20) Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP“ část 3,
investiční akce „Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ – dodatek č. 7
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 65/21/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektových dokumentací – IROP“ část 3, investiční akce
„Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov“ – dodatek č. 7
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/280/2015,
uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností AFRY CZ
s. r. o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605, (dříve AFCITYPLAN s. r. o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 47307218),
jehož předmětem je prodloužení termínu na obstarání pravomocného územního rozhodnutí
a stavebního povolení včetně předání finální verze dokumentace DSP/PDPS do 31. 5. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 22 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (21) Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní soubor
"Českolipská železnice" linek L2, L4 a pro vložené, posilové a turistické spoje na tratích
č. 080 Mladá Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec - Děčín a v jejím
okolí – aktuální informace
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o přímé zadání, které zákon umožňuje, z důvodu prokázání
hospodárnosti. Byly obdrženy 3 indikativní nabídky, ze kterých bylo určeno jednání
se společností Die Länderbahn CZ s.r.o. Po termínu, uzavření a posouzení nabídek, byly
dodány další dvě nabídky od Českých drah. Jedna je již vypořádána. Druhá přišla po termínu
a ve čtyřech variantách, z nichž pouze jedna je rámcově srovnatelná, ale i přesto je dražší než
původní nabídky. Tudíž je to další aspekt, proč respektovat původní usnesení a pokračovat
ve vyjednávní se společností Die Länderbahn CZ s.r.o.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 66/21/RK
Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní soubor "Českolipská
železnice" linek L2, L4 a pro vložené, posilové a turistické spoje na tratích č. 080 Mladá
Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec - Děčín a v jejím okolí – aktuální
informace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o aktuálním stavu ve věci zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou
po roce 2021 na provozním souboru "Českolipská železnice" - linky L2, L4 a pro vložené,
posilové a turistické spoje na tratích č. 080 Mladá Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk
a č. 086 Liberec - Děčín a v jejím okolí,
2. závaznou nabídku Českých drah, a.s., na provoz železničních linek L2, L4 a U11
(Českolipská železnice) ze dne 8. ledna 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, opětovně v této
věci informovat dopravce České dráhy, a.s., a Ústecký kraj o usnesení Rady Libereckého kraje
č. 269/VI/20/mRK, kterým bylo potvrzeno přednostní jednání s dopravcem Die Länderbahn
CZ s.r.o.
Termín: 22. 01. 2021
hlasování č. 23 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (22) Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok
2021 – firmy
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o smlouvy ohledně příspěvku firem, na jejichž základě jsou
dopravovány zaměstnanci do zaměstnání. Smlouvy o spolupráci s jednotlivými firmami činí
v celkové výši 3.987.000 Kč.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 67/21/RK
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2021
– firmy
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 - 2022 č. OLP/4195/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní
společností GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., IČ 26702436, se sídlem Průmyslová
3000, 511 01 Turnov, na základě které bude společnost přispívat kraji na zajištění
dopravní obslužnosti částkou ve výši 270.000 Kč za kalendářní rok,
2. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4206/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
Inteva Products Czech Republic a.s., IČ: 48266175, se sídlem Průmyslová 907, 468 02
Rychnov u Jablonce nad Nisou, na základě které bude společnost přispívat kraji
na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 350.000 Kč za kalendářní rok,
3.

Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4203/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o., IČ: 02848481, se sídlem Dobranov 172, 471 21
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4.

5.

6.

7.

Česká Lípa, Dobranov, na základě které bude společnost přispívat kraji na zajištění
dopravní obslužnosti částkou ve výši 68.000 Kč za kalendářní rok,
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4202/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
MEGA a. s., IČ: 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, na základě
které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši
15.000 Kč za kalendářní rok,
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4204/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
Monroe Czechia s.r.o., IČ: 61061620, se sídlem Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, na základě které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní
obslužnosti částkou ve výši 84.000 Kč za kalendářní rok,
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2021 č. OLP/4205/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností
PRECIOSA, a.s., IČ: 00012556, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec
nad Nisou, na základě které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní
obslužnosti částkou ve výši 300.000 Kč za kalendářní rok,
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/4087/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností ŠKODA
AUTO a.s., IČ 00177041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav, na základě které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní
obslužnosti částkou ve výši 1.700.000 Kč za kalendářní rok

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
podepsání smluv č. OLP/4195/2020, č. OLP/4206/2020, č. OLP/4203/2020, č. OLP/4202/2020,
č. OLP/4204/2020, č. OLP/4205/2020 a č. OLP/4087/2020.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 24 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (24) Plná moc pro Ing. Jana Svitáka ve věci uzavírání smluv o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje a smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové a drážní dopravě a v záležitostech spojených s administrací
smluvních pokut za porušení povinností dopravců na základě smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové a drážní dopravě uzavřených s Libereckým
krajem
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o plné moci určené pro jeho osobu, za účelem podepisování smluv
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 68/21/RK
Plná moc pro Ing. Jana Svitáka ve věci uzavírání smluv o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje a smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové a drážní dopravě a v záležitostech spojených s administrací smluvních
pokut za porušení povinností dopravců na základě smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové a drážní dopravě uzavřených s Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se zmocněním Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, řízení resortu dopravy,
k zastupování Libereckého kraje:
1. při uzavírání smluv o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
s obcemi a obchodními společnostmi,
2. při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
a drážní dopravě s dopravci,
3.

v záležitostech spojených s administrací smluvních pokut za porušení povinností
dopravců na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
a drážní dopravě uzavřených s Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/4/2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 25
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (25) Veřejná zakázka „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“
– dodatek č. 2
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o poslední dodatek u této akce, a to kvůli méněpracem
– archeologické práce.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 69/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/326/2020, 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 STRABAG a.s., se sídlem
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 396.953,42 Kč bez DPH, tj. 480.313,64 Kč včetně DPH, a odchylka v programu ASPE
ve výši 0,01 Kč bez DPH, tj. 0,01 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení ceny o 396.953,43 Kč
bez DPH, tj. 480.313,65 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: 28. 02. 2021
hlasování č. 26 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (28) Rozpočtové opatření č. 21/21 – úprava výdajů v kapitole 923 06
– Spolufinancování EU, odbor dopravy, akce; přesun mezi jednotlivými akcemi
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 70/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 21/21 – úprava výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU,
odbor dopravy, akce; přesun mezi jednotlivými akcemi
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/21, kterým se v rámci kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odboru
dopravy:
1. snižují výdaje ve výši 7.520.000 Kč, a to u akce 6620150000 „Mimoň – hranice
Libereckého kraje“,
2. navyšují výdaje v celkové výši 7.520.000 Kč, a to u jednotlivých akcí následovně:
a) IROP – II/262 Česká Lípa – Dobranov, číslo akce 6620050000, ve výši 7.000.000 Kč,
b) IROP – Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice, číslo akce 6620200000,
ve výši 250.000 Kč,
c) IROP – Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou, číslo akce 6620240000,
ve výši 220.000 Kč,
d) IROP - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784, číslo akce 6620250000,
ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 21/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 27 pro 7
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
32. (51. e) Písemné informace
e)
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za 2. pololetí roku 2020, odsouhlasených příslušným členem rady kraje
a radou kraje
Ing. Sviták stručně okomentoval předloženou písemnou informaci.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 51.
33. (29) Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr uvedl, že se jedná o zateplení budovy jídelny Gymnázia Česká Lípa. Poměr
financování – z dotačního fondu 2 mil. Kč a z vlastních zdrojů 6,5 mil. Kč.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 71/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia
Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia
Česká Lípa“ do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, specifického
cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
jídelny Gymnázia Česká Lípa“ do výše 6.500.000 Kč a jeho rozložením v letech 2020
- 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy Operačního
programu Životní prostředí,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 2.000.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2020 - 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) předložit projektovou žádost projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia
Česká Lípa“ do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
Termín: 02. 03. 2021
2) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 23. 02. 2021
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa“ v případě jeho schválení
řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 28

pro

7

proti

0

Termín: 31. 12. 2026
zdržel se
0
byl přijat

34. (30) Rozpočtové opatření č. 18/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 72/21/RK
Rozpočtové opatření č. 18/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 18/21, 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 127.500 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 71.933,05 Kč na základě zbylých prostředků
z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 55.566,95 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
c)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 127.500 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 127.500 Kč níže uvedené
žadatelce, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1661
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80%
21.07.2020 - 18.01.2022

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, níže
uvedeným žadatelům, z důvodu nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení
vyhlášeného programu:
Reg.
číslo
1900
1910
1911
1927
1928

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem
nemovitost, na kterou je dotace
požadována, nesplňuje definici
„rodinného domu“
nemovitost, na kterou je dotace
požadována, nesplňuje definici
„rodinného domu“
žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem
žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem
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1930

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1931

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1945

žádost nebyla podána v souladu s
vyhlášeným programem

1954

místo realizace projektu se nenachází na
území Libereckého kraje

1960

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

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterému je přiznávána dotace,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4917/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
dresa trvalého
bydliště:
datum narození:
a Libereckým
krajem, jehož předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní podíl ani výše
dotace se nemění,
3) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1892
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
09.11.2020 - 09.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1893
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
10.11.2020 - 10.05.2022

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

1894
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
10.11.2020 - 10.05.2022

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

1895
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
10.11.2020 - 10.05.2022

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

1896
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
11.11.2020 - 11.05.2022

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

1897
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

120000,00 Kč
80 %
11.11.2020 - 11.05.2022

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

1899
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
11.11.2020 - 11.05.2022

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

1901
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

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

1902
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1903
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

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

1904
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

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

1906
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022

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

1907
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.11.2020 - 12.05.2022
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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

1908
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
14.11.2020 - 14.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1909
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
14.11.2020 - 14.05.2022

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:

1912
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
15.11.2020 - 15.05.2022

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

1913
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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:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
15.11.2020 - 15.05.2022

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

1914
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1915
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1916
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1917
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1918
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
16.11.2020 - 16.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1919
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1920

- 38 -

Zápis z 2. zasedání Rady Libereckého kraje dne 19. 1. 2021
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1921
Kondenzační kotel na zemní plyn
60000,00 Kč
75 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1922
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
16.11.2020 - 16.05.2022

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

1923
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
17.11.2020 - 17.05.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1924
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.11.2020 - 18.05.2022

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

1925
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.11.2020 - 18.05.2022

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

1926
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
18.11.2020 - 18.05.2022

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

1929
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %

- 40 -

Zápis z 2. zasedání Rady Libereckého kraje dne 19. 1. 2021
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

18.11.2020 - 18.05.2022

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

1932
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
18.11.2020 - 18.05.2022

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

1933
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
19.11.2020 - 19.05.2022

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

1934
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
19.11.2020 - 19.05.2022

Registrační číslo žadatele

1935
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
19.11.2020 - 19.05.2022

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

1936
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

1937
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

1938
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1939
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

1940
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

1941
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
20.11.2020 - 20.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1942
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
20.11.2020 - 20.05.2022

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

1943
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
21.11.2020 - 21.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1944
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000,00 Kč
80 %
21.11.2020 - 21.05.2022

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:

1946
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
21.11.2020 - 21.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
- 44 -

Zápis z 2. zasedání Rady Libereckého kraje dne 19. 1. 2021
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1947
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
22.11.2020 - 22.05.2022

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

1948
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500,00 Kč
80 %
22.11.2020 - 22.05.2022

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

1949
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

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

1950
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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
127500,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

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

1951
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

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

1952
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1953
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

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

1955
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1956
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
23.11.2020 - 23.05.2022

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

1957
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1958
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

75 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1959
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1961
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1962
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
24.11.2020 - 24.05.2022

Registrační číslo žadatele

1963
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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:

Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1964
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1965
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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:

1966
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1967
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1968
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvu
a schválený dodatek a informovat neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
Termín: 26. 02. 2021
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 18/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 29

pro

7

proti

0

Termín: 23. 02. 2021
zdržel se
0
byl přijat

35. (31) Rozpočtové opatření č. 19/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 73/21/RK
Rozpočtové opatření č. 19/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 215.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ“ v úhrnné výši 205.154,80 Kč na základě odstoupení dvou příjemců
od realizace projektu a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 9.845,20 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“,
c) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 215.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši
215.000 Kč níže uvedeným žadatelům do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1662
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80%
21.07.2020 - 18.01.2022

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

1664
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75%
22.07.2020 - 19.01.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ,
Termín: 26. 02. 2021
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 19/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 30

pro

7

proti

0

Termín: 23. 02. 2021
zdržel se
0
byl přijat

36. (32) Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 a pokyn
na základě Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018 - zadání aktivit spojených
se správou a aktualizací databáze brownfields a greenfields pro rok 2021
Mgr. Otta uvedl, že se jedná o podporu brownfieldů, což je dlouhodobá aktivita Libereckého
kraje. Vysvětlil, že důvodem rozdělení na objednávku a pokyn. Je opětovně zadáno ARR –
Agentuře regionálního rozvoje, která tuto agendu dlouhodobě vykonává. Jedná se o dvě
rámcové smlouvy jedna se týká díla a druhá příkazní smlouva dlouhodobých činností. U
brownfieldů jsou oba typy činností v rámci zadání, část činností je na objednávku, což jsou
aktivity, které mají charakter díla a dále je pokyn, v němž jsou aktivity činnosti. Činnost je
vykazována formou hodin, dílo je vykazováno na základě předem dojednané ceny za splnění
daného díla. Součástí materiálu je i informace o tom, co se dělo v roce 2020. Je předpoklad,
že tato aktivita nabyde většího významu, neboť v rámci připraveného Národního plánu obnovy,
pokud vše dopadne dobře a Ministestvu pro místní rozvoj se toto podaří prosadit, by
brownfieldy na revitalizaci měly získat cca 4 mld. Kč pro celou republiku. Agentura bude v
této činnosti v letošním roce aktivnější, je samozřejmá spolupráce s krajem, i se subjekty
z území, bude nápomocna v konzultacích, případné pomoci s přípravou jejich projektů.
Ing. Miklík se dotázal na připravované aktivity a jejich časové dotace. Požádal o aktivní
sledování nabídky a poptávky, jednak realitních kanceláří, ale i jednotlivých nemovitostí
na území Libereckého kraje. Pro vlastníky brownfieldů se jedná o velmi složitý proces.
Pozastavil se nad 24 hodinovou časovou dotací. Uvedl, že mu připadá příliš malá na mapování.
Mgr. Otta odpověděl, že 24 hodinová dotace je určena pouze na vyhledávání subjektů. Pokud
je takto objekt nalezen, tak kontaktování a zjišťování, je již v jiné aktivitě, což je „aktualizace
databáze brownfieldů“. Časová dotace je využívána ve dvou aktivitách, tudíž je časový objem
daleko větší.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se uvedených aktivit a jejich časové dotace.
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Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 74/21/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 a pokyn na základě
Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/3978/2018 - zadání aktivit spojených se správou
a aktualizací databáze brownfields a greenfields pro rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) objednávku č. OBJ/23/2021, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48267210,
2) pokyn č. OBJ/24/2021, uzavíraný na základě Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3978/2018 mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48267210
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 31 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (55) Rozpočtové opatření č. 23/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 do kapitoly 923 14
– Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – vratka části dotace
u projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – SOŠ a SOU
Česká Lípa, p. o.“
Mgr. Ulvr sdělil, že obsahem materiálu je výsledek auditu.
Mgr. Otta uvedl, že bylo realizováno 8 center odborného vzdělávání (COV), nyní se jedná
o jedno z nich, konkrétně se jedná o COV služeb v České Lípě. Tento projekt byl vybrán
do vzorku pro audit MF ČR. Audit proběhl a nalezl dvě pochybení. Jedno pochybení se týkalo
výběru TDI a druhé pochybení zakázky na dodavatele výpočetní techniky. Poté velmi podrobně
popsal a vysvětlil navrhovaný postup, ohledně vypořádání se s danými pochybením. Rovněž
nastínil možná rizika.
Načež proběhla diskuze týkající se sankcí, veřejných zakázek a dobrovolné výzvy na vrácení
finančních prostředků.
Bez další diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 75/21/RK
Rozpočtové opatření č. 23/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 do kapitoly 923 14
– Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – vratka části dotace
u projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“ – SOŠ a SOU
Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informace o výsledku auditu u projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
služeb“ – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o., provedeného Auditním orgánem Ministerstva financí
ČR,
schvaluje
1) navržený postup dle varianty č. 2 – úhrada části dotace na základě závěrečné Zprávy
o auditu operace projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“,
a to ve výši 19.384,20 Kč za nesporné pochybení u veřejné zakázky s názvem „TDI
– COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o.“,
2) rozpočtové opatření č. 23/21, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2021
prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech kraje celkem o částku 19.385 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2021 celkem
o částku 19.385 Kč, a to v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku u akce č. 04620121437, projekt „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje služeb
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 23/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 32 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (34) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační
přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál a na základě dotazu Mgr. Richtera vysvětlil
uvedené termíny. Dále doplnil, že výše dotace činí 85 %, což bude doplněno po projednání
do důvodové zprávy.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 76/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky
Jedličkův ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky
Jedličkův ústav, p. o.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Lenka Těšínská, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,

schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/4154/2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 33 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
39. (35) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Rekonstrukce
3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 77/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Rekonstrukce 3. NP
a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
o zahájení veřejné zakázky „TDI - Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav,
p. o.“ 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,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Lenka Těšínská, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2.
3.

text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/4181/2020

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 34 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (36) Rozpočtové opatření č. 13/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 78/21/RK
Rozpočtové opatření č. 13/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/21, kterým se
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1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
169.379.055,24 Kč,
2) navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2020 o částku 169.379.055,24 Kč
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku,
na úhradu smluvních závazků u nedokončených, níže uvedených, investičních akcí,
schválených a přecházejících z roku 2020 do rozpočtu roku 2021, takto
a)

číslo akce 049189 1456 „ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec – rekonstrukce
domova mládež Zeyerova“ ve výši 3.000.000 Kč,
b) číslo akce 049196 1433 „SŠSSaD Liberec – rekonstrukce objektu Truhlářská ul. “B“
ve výši 17.000.000 Kč,
c) číslo akce 049195 1440 „SŠŘS Jablonec nad Nisou – Stavební úpravy domova
mládeže na SPC“ ve výši 4.810.000 Kč,
d) číslo akce 049196 1438 „SPŠT, Jablonec nad Nisou, Belgická - Rekonstrukce
sociálního zařízení v objektu“ ve výši 3.722.593,90 Kč,
e) číslo akce 059073 1514 „Domov pro seniory Vratislavice – rekonstrukce Kuchyně
PD“ ve výši 25.000 Kč,
f)

číslo akce 059081 1514 „Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou – rekonstrukce
kuchyně“ ve výši 25.809.225,93 Kč,
g) číslo akce 059085 1521 „DCA Hodkovice - výstavba objektu Dům Jana pro klienty“
ve výši 18.321.358,47 Kč,
h) číslo akce 059087 1513 „DD Velké Hamry – přístavba DZR - navýšení kapacity“
ve výši 31.699.670,35 Kč,
i)
j)

číslo akce 149082 0000 „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého
kraje“ ve výši 5.522.823,90 Kč,
číslo akce 149107 1501 „Jedličkův ústav – přístavba evakuačního výtahu“ ve výši
7.114.491,18 Kč,

k) číslo akce 149108 1508 „Služby sociální péče Tereza – zpracování projektové
dokumentace“ ve výši 1.687.633,19 Kč,
l) číslo akce 149109 1521 „Domov a centrum aktivity – zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu nového objektu“ ve výši 154.754,90 Kč,
m) číslo akce 149112 1910 „Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (dále
ZZS LK) – dostavba a rekonstrukce výjezdové základny ZZS LK“ ve výši
3.194.317,56Kč,
n) číslo akce 149116 0000 „Správa majetku kraje - FAMA software, moduly“ ve výši
750.000 Kč,
o) číslo akce 149118 1520 „APOSS Liberec – transformace lokality Vratislavice
nad Nisou“ ve výši 8.808.827 Kč,
p) číslo akce 149119 1508 „Transformace SSP TEREZA – objekt čp. 180, čp. 143,
Benešov u Semil“ ve výši 4.000.000 Kč,
q) číslo akce 149120 1474 „Dětský Domov, Jablonec nad Nisou, ulice Pasecká
–zpracování PD na rekonstrukci objektu“ ve výši 1.350.000 Kč,
r) číslo akce 149121 0000 „Rekonstrukce Krajského statku Frýdlant“ ve výši
2.814.090 Kč,
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s)

číslo akce 450165 1421 „SPŠ strojní, VOŠ Liberec - oprava střechy na hlavní
budově“ ve výši 29.594.268,86 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 13/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 35 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (37) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky
- SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 79/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
o výběru dodavatele výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT
Jablonec nad Nisou, p. o., II“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to společnost Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem
Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14, IČO 27277577, za nabídkovou cenu 690.000 Kč
bez DPH, tj. 834.900 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 mezi Libereckým krajem
a společností Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14,
IČO 27277577
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 36 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
42. (38) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72,
Skálova ulice Turnov - Etapa I.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že obsahem je text
o odpovědném zadávání, v němž jsou definovány parametry zakázky.
Mgr. Staněk doplnil, že je snahou již při přípravě projektů pracovat ekologicky např. materiály,
které nejsou ekologickou zátěží. Je dohoda s odborníky z různých odborů, kteří s tímto budou
pomáhat. Nejedná se o formální zadání, ale i podporu menších firem.
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V. Židek poděkoval za zohlednění materiálů, nabídl pomoc svoji i z řad klimatické komise.
Mgr. Staněk sdělil, že komunikuje s RNDr. Šádkovou, která již nominovala odpovědnou osobu,
dále mají přislíben od životního prostředí katalog opatření, který bude aplikován při realizaci
investičních projektů.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 80/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova
ulice Turnov - Etapa I.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova
ulice Turnov - Etapa I.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D, ředitel Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková
organizace,
náhradník PhDr. Vladimíra Jakouběová, zástupce ředitele, Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/16/2021
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.
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hlasování č. 37 pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 15. 02. 2021
zdržel se
0
byl přijat

43. (39) Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/1211/2019 k Rámcové smlouvě
č. OLP/2231/2017 mezi zhotovitelem ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
a Libereckým krajem
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 81/21/RK
Dohoda o narovnání k objednávce č. OBJ/1211/2019 k Rámcové smlouvě
č. OLP/2231/2017 mezi zhotovitelem ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.,
a Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání k objednávce č. OBJ/1211/2019 k Rámcové smlouvě o dílo
č. OLP/2231/2017, uzavíranou mezi zhotovitelem ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol.
s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 48267210,
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je úprava sporných práv a povinností v důsledku
nedodržení termínu předání části díla
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit podpis výše zmíněné Dohody o narovnání.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 38 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (40) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková
organizace – stavební práce“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál, sdělil, že obsahem je i výpočet dosažení úspory energií
při snížení energetické náročnosti budovy.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 82/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti pavilonu
v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková organizace
– stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti pavilonu
v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí, Cvikov, příspěvková organizace – stavební
práce“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
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Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
Bc. Martin Číla, DiS., zaměstnanec oddělení investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
náhradník PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Rudolf Focke, ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace,
náhradník Helena Rampouchová, zdravotní sestra, Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4091/2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 19. 02. 2021
hlasování č. 39 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (41) Svěření působnosti rozhodovat o dohodách o složení jistiny na kupní cenu OISNM
KÚLK
Ing. Miklík okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 83/21/RK
Svěření působnosti rozhodovat o dohodách o složení jistiny na kupní cenu OISNM KÚLK
Rada kraje po projednání
svěřuje
působnost rozhodovat o dohodách o složení jistiny (jistoty) na kupní cenu odboru investic a
správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje,
souhlasí
se zmocněním Mgr. Petra Staňka, vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku, k
podpisu dohod o složení jistiny (jistoty) na kupní cenu
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, po schválení, předložení plné moci k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 40 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (42) Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu části silnice
ev. č. I/14 v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská) s ŘSD ČR - prodloužení doby nájmu
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 84/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu části silnice
ev. č. I/14 v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská) s ŘSD ČR - prodloužení doby nájmu
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) prodloužení nájmu části stavby silnice I. třídy č. 14 dotčené stavbou Libereckého kraje
„I/14, ul. Podhorská, zajištění statiky havarijního stavu budovy“, nacházející
se v k. ú. Jablonec nad Nisou, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, do termínu 4. 1. 2021
a doplnění výpočtu nájemného za období od 1. 1. 2021 do 4. 1. 2021 (4 dny), tj. nájemné
za toto období činí částku 1.561 Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát jedna korun
českých),
b) předložený návrh dodatku č. 3 smlouvy o pronájmu č. j. OLP/562/2020 mezi Libereckým
krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatku
č. 3 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 41 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (43) Majetkoprávní operace – záměr zúžení předmětu nájmu v budově „D“ Krajského
úřadu Libereckého kraje na základě nájemní smlouvy OLP/2562/2018 - HUNTSMAN
(Czech Republic) s.r.o.
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 85/21/RK
Majetkoprávní operace – záměr zúžení předmětu nájmu v budově „D“ Krajského úřadu
Libereckého kraje na základě nájemní smlouvy OLP/2562/2018 - HUNTSMAN (Czech
Republic) s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr změny nájemní smlouvy č. j. OLP/2652/2018 ze dne 29. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1,
uzavřenou s obchodní korporací HUNTSMAN (Czech Republic) s. r. o., se sídlem Konviktská
292/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 26419254, na pronájem prostor nacházejících
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se ve 4. nadzemním podlaží budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba
(budova „D“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 4049 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházejícím se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidovaným na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, z důvodu proběhlé rekonstrukce budovy D došlo ke změně
předmětu pronájmu, resp. výměry pronajatých nebytových prostor o celkové podlahové ploše
1964,7 m2 (původně 2032,17 m2), za nájemné ve výši 148,92 Kč (slovy: sto čtyřicet osm korun
českých, devadesát dva haléřů) bez DPH za m2/měsíc, na dobu neurčitou s účinností
od 1. 10. 2020
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, po schválení, zajistit zveřejnění záměru změny
předmětu pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 42 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (44) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Střední
škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy
domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogickopsychologické poradny“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál a sdělil, že po projednání budou odstraněny
administrativní chyby na str. 5 a 6 důvodové zprávy.
Následně proběhla krátká diskuze týkající se vykonávání technického dozoru a BOZP, dále
reference společnosti MIJAPO.
Ing. Ramzer uvedl důvody, proč se při hlasování k tomuto bodu zdrží.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 86/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Střední škola
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova
mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogickopsychologické poradny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem
Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem-centrum, IČO 46712143, z veřejné zakázky,
v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil zadávací podmínky (účastník
překročil maximální nabídkovou cenu),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici,
objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“ 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., Nová Víska 4, 463 31
Nová Ves, IČO 07890711, za nabídkovou cenu 39.000 Kč bez DPH, tj. 47.190 Kč včetně
DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3651/2020 mezi Libereckým krajem a společností MIJAPO s.r.o., 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, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 43 pro 6
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Ing. Ramzer
49. (45) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Střední
škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy
domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogickopsychologické poradny“
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Doplnil, že bylo podáno 6
nabídek.
Mgr. Staněk doplnil, že součástí materiálu je rozklad mimořádné nízké nabídkové ceny.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 87/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Střední škola
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova
mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogickopsychologické poradny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B"
pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“ 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 D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 46344 Sychrov, IČO: 28662482,
za nabídkovou cenu 82.000 Kč bez DPH, tj. 99.220 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3650/2020
mezi Libereckým krajem a společností D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 46344 Sychrov,
IČO: 28662482
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 02. 2021
hlasování č. 44 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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50. (46) Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 88/21/RK
Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 7. 1. 2021 na 27. 1. 2021 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
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. 45 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (49) Převod movitého majetku na město Hrádek nad Nisou
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 89/21/RK
Převod movitého majetku na město Hrádek nad Nisou
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru městu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek
nad Nisou, IČO: 00262854, v tomto rozsahu:
Odpočinkové místo –
Hrádek nad Nisou
Poválkový chodník
Klouzačka, dřevěné
prolézačky, stojany na
kolo, informační tabule
Celkem

Pořizovací
cena (v Kč)
495 153,90

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód
KULBH000HRTW

1 000 512,82

2013

KULBH000HMOK

1 495 666,72

schvaluje
darovací smlouvu číslo OLP/4190/2020, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a městem Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854,
zastoupeným Mgr. Josefem Horinkou, starostou
a ukládá
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1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí daru ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 01. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy
č. OLP/4190/2020 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 46

pro

7

proti

0

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

52. (50) Rozpočtové opatření č. 20/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 navýšení kapitol 914 07 – Působnosti, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 90/21/RK
Rozpočtové opatření č. 20/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 navýšení kapitol 914 07 – Působnosti, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/21, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 8.734.546,28 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 152.399,97 Kč, v tom:
a)

specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle dohod
o provedení práce oddělení památkové péče ve výši 3.400 Kč,
b) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle dohod
o provedení práce oddělení cestovního ruchu ve výši 32.913 Kč,
c)

specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/359/2020 o zpracování a tisku brožury „Tipy na cyklovýlety
v LK“ ve výši 90.608 Kč,
d) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek
dle objednávky č. OBJ/502/2020 na realizaci bannerová inzerce na www.seznam.cz
v prosinci 2020 ve výši 8.296,97 Kč,
e) specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek
dle objednávky č. OBJ/911/2020 na realizaci kampaně v Českém rozhlase – tipy
na výlety v LK v prosinci 2020 ve výši 9.438 Kč,
f)

3.

specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek
dle objednávky č. OBJ/911/2020 na realizaci kampaně v Českém rozhlase – tipy
na výlety v LK v prosinci 2020 ve výši 7.744 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 8.582.146,31 Kč,
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a)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/1002/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Sdružení Český
ráj, z.s., na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Český ráj“ ve výši 250.000 Kč,
b) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/989/2020 o poskytnutí účelové dotace turistickému regionu
Jizerské hory - turistický region Jizerské hory Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko
a Tanvaldsko na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Jizerské hory“ ve výši
250.000 Kč,
c)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/998/2020 o poskytnutí účelové dotace SMO „Krkonoše - svazek
měst a obcí“ na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Krkonoše 2020“ ve výši
250.000 Kč,
d) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/487/2020 o poskytnutí účelové dotace KČT, Liberecká oblast
na projekt „Značení a údržba značených turistických tras v Libereckém kraji“ ve výši
175.000 Kč,
e) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/508/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Máchův kraj
- destinační management, z.s., na projekt „Rozvoj turistické oblasti Máchův kraj“
ve výši 300.000 Kč,
f)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/973/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku DMO Lužické
a Žitavské hory, z.s., na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické hory“
ve výši 250.000 Kč,
g) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/484/2020 o poskytnutí účelové dotace společnosti Taneční škola
Duha o. p. s., na projekt „Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí 2020
- Mistrovství ČR“ ve výši 12.500 Kč,
h) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/471/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Kruh přátel DPS
Vrabčáci, z.s., na projekt „Krajské kolo přehlídky dětských pěveckých sborů 2020“
ve výši 25.000 Kč,
i)

j)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/485/2020 o poskytnutí účelové dotace společnosti Taneční škola
Duha o. p. s., na projekt „Regionální kolo Festivalu tanečního mládí 2020“ ve výši
7.500 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/3881/2018 o poskytnutí účelové dotace panu Ivanu Rousovi
na projekt „Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg“ ve výši 75.000 Kč,

k) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/475/2020 o poskytnutí účelové dotace spolku Studio Kokos, z.s.,
na projekt „Severočeská předkola hudebních soutěží“ ve výši 30.000 Kč,
l) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/3948/2020 o poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu
Liberec na projekt „Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací statutárního
města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený
pandemií koronaviru II“ ve výši 4.557.146,31 Kč,
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m) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/3997/2020 - o poskytnutí účelové dotace spolku Kultura, z.s.,
na projekt „kulturaprezije“ ve výši 50.000 Kč,
n) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace Klášteru dominikánů
v Jablonném v Podještědí na projekt „Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky
minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ ve výši 900.000 Kč,
o) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/1173/2020 o poskytnutí účelové dotace panu Petru Pivoňkovi
na projekt „Obnova podlah v interiérech Beranova hostince“ ve výši 150.000 Kč,
p) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/1169/2020 o poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu
Liberec na projekt „Rekonstrukce kaple Božího hrobu“ ve výši 500.000 Kč,
q) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek
dle smlouvy č. OLP/1175/2020 o poskytnutí účelové dotace Obci Ždírec – Bořejov
na projekt „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ ve výši
800.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 20/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 47 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (51) Písemné informace
a)
Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za II. pololetí
2020
b)
Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2020
c)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
d)
Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek za II. pololetí roku 2020
e)
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za 2. pololetí roku 2020, odsouhlasených příslušným členem rady kraje
a radou kraje
f)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu za 2. pololetí roku 2020
Ing. Vinklátová stručně okomentovala písemnou informaci 51. f).
Ing. Sviták konstatoval, že všechny písemné informace již byly projednány, tudíž nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 91/21/RK
Písemné informace
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a)

Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za II. pololetí
2020
b)
Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2020
c)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
d)
Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných
zakázek za II. pololetí roku 2020
e)
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za 2. pololetí roku 2020, odsouhlasených příslušným členem rady kraje
a radou kraje
f)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu za 2. pololetí roku 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a)
Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za II. pololetí 2020,
b)
Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2020,
c)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných
zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
d)

e)

f)

Přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví, a informativní přehled podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
za II. pololetí roku 2020,
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za 2. pololetí roku 2020, odsouhlasených příslušným členem rady kraje
a radou kraje,
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných
zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za 2. pololetí roku 2020.
hlasování č. 48

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

54. (58) Zřízení pracovní skupiny k převzetí činností ZOO a Botanické zahrady Liberec
Libereckým krajem a předání domovů seniorů na Františkově, ve Vratislavicích n. N.
a objektu azylového domu v Liberci Městu Liberec
Ing. Vinklátová uvedla důvody vedoucí ke zřízení pracovní skupiny k převzetí ZOO
a Botanické zahrady Liberec. Požádala Mgr. Havlíka a Mgr. Ulmanna, zda by úřednickou
skupinu mohl vést pan Ulmann.
Mgr. Havlík odpověděl, že s nominací pana Ulmanna problém nemá.
Mgr. Ulmann vyjádřil, že s návrhem souhlasí. Sdělil, že by bylo vhodné zajistit fungování jedné
skupiny společné jak za krajský úřad, tak za statutární město Liberec (právník, ekonom, vedoucí
dotčených odborů). Apeloval na rychlé jednání.
Ing. Vinklátová sdělila, že jsou domluvena jednání s panem Langrem. Ze strany města
je možné, že bude najata externí firma.
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V. Židek se dotázal, zda se budou společnosti předávat včetně auditu.
Ing. Vinklátová odpověděla, že je to velmi předčasný dotaz, vše bude řešeno na úrovni pracovní
skupiny. S veškerými kroky bude rady kraje informována.
Mgr. Havlík sdělil, že servis za Liberecký kraj bude zajištěn úředníky krajského úřadu.
Mgr. Ulmann doplnil, že příspěvkovou organizaci není možné koupit jako společnost s ručením
omezením.
Ing. Miklík požádal o úpravu po projednání, a to v chybně uvedeném titulu u jeho osoby
v usnesení materiálu.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 92/21/RK
Zřízení pracovní skupiny k převzetí činností ZOO a Botanické zahrady Liberec
Libereckým krajem a předání domovů seniorů na Františkově, ve Vratislavicích n. N.
a objektu azylového domu v Liberci Městu Liberec
Rada kraje po projednání
zřizuje
pracovní skupinu k převzetí PO Zoologické zahrady a Botanické zahrady Liberec Libereckým
krajem a předání PO Domu seniorů Liberec-Františkov, Domova pro seniory Vratislavice
nad Nisou, a objektu azylového domu Široká čp. 304/68 v Liberci, Statutárnímu městu Liberec
a jmenuje její vedoucí Ing. Květu Vinklátovu, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové
péče a cestovního ruchu,
jmenuje
členy pracovní skupiny ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtman, resort sociálních věcí,
Václav Židek, člen rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
a) informovat jmenované členy pracovní skupiny o tomto usnesení,
b) informovat zástupce Statutárního města Liberec o zřízení této pracovní skupiny
a jejím složení,
c) zajistit účast zástupce/zástupců Statutárního města Liberec v pracovní skupině,
d) navrhnout věcný a časový rámec převzetí Zoologické zahrady Liberec, PO
a Botanické zahrady Liberec, PO od Statutárního města Liberec,
2.

Termín: 31. 01. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, resort sociálních věcí, navrhnout věcný a
časový rámec předání PO Domova seniorů Liberec-Františkov, Domova pro seniory
Vratislavice nad Nisou, a objektu azylového domu Široká čp. 304/68, Liberec,
Statutárnímu městu Liberec,
Termín: 31. 01. 2021
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3.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu,
a) zajistit jmenování zástupců krajského úřadu v pracovní skupině, která připraví věcné
a formální předání/převzetí dotčených organizací,
b) navrhnout organizační začlenění nových PO, pracovní název „ZOO LK a Botanická
LK“, do organizační struktury krajského úřadu.
hlasování č. 49

pro 7

proti

0

Termín: 31. 01. 2021
zdržel se
0
byl přijat

55. (53) Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci
Na jednání rady kraje byl přizván JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru, který stručně
okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 93/21/RK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a ukládá
členovi Zastupitelstva Libereckého kraje statutárnímu náměstkovi hejtmana Ing. Janu
Svitákovi předložit svůj návrh na volbu přísedícího Zastupitelstvu Libereckého kraje
k rozhodnutí.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 50 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. Pravidelná účast Libereckého kraje v kampani „Vlajka pro Tibet“ po dobu celého
volebního období (2021 až 2024)
Mgr. Chýle sdělil, že obsahem materiálu je účast v kampani „Vlajka pro Tibet“. Uvedl,
že Liberecký kraj se účastní této akce již od roku 2013 a v tuto chvíli je návrh usnesení po dobu
celého funkční období této rady kraje tj. od roku 2021 až 2024.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 94/21/RK
Pravidelná účast Libereckého kraje v kampani „Vlajka pro Tibet“ po dobu celého
volebního období (2021 až 2024)
Rada kraje po projednání
souhlasí
s připojením Libereckého kraje do mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a pravidelném
vyvěšováním tibetské vlajky vždy dne 10. března po dobu tohoto celého volebního období
(2021 – 2024).
hlasování č. 51 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (59) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
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Ing. Miklík uvedl, že se jedná o zakázku na nákup 40 kusů notebooků pro krajský úřad a 10
notebooků pro projekty. Pořízení notebooků je realizováno na základě požadavků a potřebě,
z nynějších nároků na práci z domova tzv. „homeoffice“. Jedná se o otevřené výběrové řízení
a nedochází k preferenci žádné konkrétní značky.
V. Židek se dotázal na konkrétní cenu za 1 kus a požadované parametry.
Ing. Tvrzník odpověděl, že bylo vycházeno z předpokládané ceny tzv. projektových notebooků.
Načež proběhla krátká diskuze ohledně parametrů notebooků.
V 10.25 hodin se na jednání rady kraje vrátili M. Půta a Mgr. Richter.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 95/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků“ v souladu
se Směrnicí rady kraje č. 2/2016,
jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Vít Litoš, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
náhradník Ing. František Polák, informatik,
schvaluje
1) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2) závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/65/2021
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 zakázkách, v platném znění,
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 52 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (61) Autobusy LK, s.r.o. – změna v dozorčí radě společnosti
Ing. Sviták sdělil, že pan Mgr. Švarc rezignoval na pozici člena dozorčí rady společnosti, neboť
nemůže současně vykonávat strážníka policie a člena dozorčí rady.
M. Půta vysvětlil, že zákon se změnil od 1. 1. 2021.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 96/21/RK
Autobusy LK, s.r.o. – změna v dozorčí radě společnosti
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,
odvolává
z dozorčí rady společnosti pana
a to ke dni 19. 1. 2021,
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana
volí
do dozorčí rady společnosti pana
a to kde dni 20. 1. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení společnost Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 31. 01. 2021
hlasování č. 53 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (57) Různé
Ing. Miklík požádal, aby podklady na mRK 25. 1. 2021 byly předloženy v pátek 22. 1. 2021
v dopoledních hodinách.
M. Půta se dotázal, zda bude projednáno na finančním výboru.
Ing. Vinklátová se dotázala na projednání před předložením do rady kraje.
Načež proběhla diskuze ohledně termínu projednání rozpočtových úprav. Na základě diskuze
Ing. Miklík sdělil, že bude aktuálně informovat členy rady kraje, na které jednání rady bude
zmíněný materiál zařazen.
M. Půta informoval členy rady kraje o aktuální situaci očkovacích center v Libereckém kraji a
dodávek vakcíny proti covidu.
Ing. Vinklátová sdělila členům rady kraje, že jim přepošle e-mailem žádost podpory umění
od Institutu umění – divadelního ústavu. Jedná se o výzvu vládě ohledně podpory kulturních
a kreativních odvětví v Národním plánu obnovy ČR. V případě, že budou členové rady
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souhlasit, zařídí vše potřebné.
Další podněty nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 2. zasedání rady kraje v roce
2021 v 11.00 hodin.
Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Ing. Jan Sviták

………………………………………

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

Liberec 20. 1. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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