Z á p i s č. 4
ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 16. 2. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky
4. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.30 hodin. Sdělil,
že Ing. Jan Sviták bude účasten jednání on-line. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Dan Ramzer
a Mgr. Petr Tulpa, zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 8
proti
0
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů
a zapisovatelky

2.

Návrh programu

3.

Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora
Z
jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, č. 1.2 - Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje, č. 1.3 - Dotace obcím
Libereckého kraje na činnost JPO II
a Programu č. 1.4 - Prevence kriminality

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 9. 1. do 5. 2. 2021

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace č. OLP/3943/2020 s Domácí
hospic 14 pomocníků, z. ú. - žádost
o změnu závazných parametrů projektu
„Polohovací lůžko a antidekubitní
matrace pro Domácí hospic“
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
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6.

Dodatek ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti housingu HW prostředků
a kapacity optické sítě č. OLP/1938/2014
se společností Liberecká IS, a.s.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

7.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
notebooků“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

8.

Rozpočtové opatření č. 66/21 – úprava
Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
z projektů OP VVV a odvod za porušení
rozpočtové kázně

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

9.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Sdružení pro rozvoj
Libereckého kraje, z. s. na projekt Pakt
zaměstnanosti Libereckého kraje

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

10.

Plná moc pro zastupování Libereckého
kraje při právních jednáních týkajících
se projektu „Kvalita sociálního klimatu
učitelských sborů základních a středních
škol a možné intervence“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

11.

Mimořádné čerpání prostředků fondu
investic a rezervního fondu u vybraných
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

12.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

13.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Demolice
komínu u objektu č. p. 530“ Gymnáziem
F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská
530, příspěvková organizace
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
14.

Smlouva o výpůjčce č. OLP/162/2021
mezi Libereckým krajem, statutárním
městem Liberec a Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
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Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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15.

Smlouva o společném zadávání
veřejných zakázek a spolupráci
při realizaci stavební akce „Integrované
výjezdové centrum Turnov“
OLP/161/2021

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

16.

Vyhlášení programu 2.1 Program obnovy Z
venkova - oblast podpory regionální
rozvoj

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

17.

Vyhlášení programu č. 2.7 Program
na podporu činností mateřských center
- oblast podpory regionální rozvoj

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

18.

Závazek spolufinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní,
Liberec“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

19.

Závazek spolufinancování projektu
„FVE Gymnázium Žitavská – Česká
Lípa“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

20.

Závazek spolufinancování projektu
„FVE Gymnázium Dr. Antona Randy
– Jablonec nad Nisou“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

21.

Zpráva o ukončení realizace projektu
„Pro horolezce neexistují hranice“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

22.

Dohoda o narovnání ke smlouvě
o poskytnutí účelové dotace z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

23.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Revitalizace zeleně v areálu
Domova důchodců Sloup v Čechách,
p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

24.

Závazek spolufinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce
– vegetační střecha na parkovacím
domě“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

25.

Závazek spolufinancování projektu
„Digitální technická mapa Libereckého
kraje“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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26.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce mostu
v Bedřichově a rozšíření komunikace
včetně přeložek sítí“ příspěvkovou
organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

27.

Veřejná zakázka „Silnice III/28617
Mříčná“ – dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

28.

Rozpočtové opatření č. 65/21 – úprava
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy, akce
„Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“; přesun
mezi jednotlivými akcemi

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

29.

Vyhlášení programu Dotačního fondu,
oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení
programu 6.1 – Rozvoj cyklistické
dopravy a programu 6.3 – Podpora
projektové přípravy

Z

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

30.

Silnice LK, a.s. – rada kraje v působnosti
valné hromady, schválení auditora
společnosti - smlouva se společností
NEXIA AP

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

31.

Modernizace odbavovacího systému
IDOL
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Nepředloženo
32.

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících
ze smlouvy o spolupráci při realizaci
stavební akce „Silnice III/29021
Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

33.

Vyhlášení programu č. 7.1 Kulturní
Z
aktivity v Libereckém kraji v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje
- oblast podpory kultura, památková péče
a cestovní ruch pro 2. pololetí roku 2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

34.

Vyhlášení programů - 7.6 Řemeslná
a zážitková turistika, 7.9 Podpora
nadregionálních produktů a témat,
7.10 Rozvoj doprovodné turistické
infrastruktury – Karavanová stání
- oblast podpory kultura, památková
péče a cestovní ruch pro rok 2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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Z
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35.

Vyhlášení programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji
v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje - oblast podpory kultura,
památková péče a cestovní ruch pro rok
2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

36.

Postoj Libereckého kraje k útlumu těžby
uhlí v České republice projednávanému
Uhelnou komisí

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

37.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy - Základní škola speciální,
Semily, Nádražní 213, příspěvková
organizace“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

38.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Školy bez bariér – Střední
průmyslová škola textilní, Liberec,
Tyršova 1, p. o. – stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

39.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Školy bez bariér – Střední
škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
– objekt Ještědská 358/106 - stavební
práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

40.

Veřejná zakázka „Výměna poškozených
částí krovu střechy a výměna střešní
krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ
Liberec, Masarykova 460/3, p. o. II
– stavební práce“ - dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

41.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium
U Balvanu – stavební práce“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

42.

Předběžná tržní konzultace „Zpracování
projektové dokumentace „DEPODUB
TMLK_CZ051_001_CCI=entita_APA_
VP_CA“ metodou BIM - Centrální
depozitář pro Liberecký kraj“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Nepředloženo
43.

Autobusy LK s.r.o. – zastupování
na valné hromadě společnosti
Autocentrum NORD, a.s.
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Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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44.

ČSAD Liberec, a.s. – delegování
zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

45.

Rozpočtové opatření č. 64/21 – alokace Z pís. Ing. Jan Sviták
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2021 do kapitoly 926 06 – Dotační fond,
odbor dopravy

odb. dopravy

46.

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
Majetkový vstup Libereckého kraje
do spol. MMN, a. s. – stav vyjednávání
a návrh dalšího postupu.

a)

Z

Z pís. člen rady kraje
Mgr. Vladimír Richter

47.

Vyhlášení programu 5.1 Podpora
Z
integrace národnostních menšin a cizinců
v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje – oblast podpory sociální věci
pro rok 2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

48.

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

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

49.

Rekonstrukce mostu ev. č. 262-004
v rámci stavby „Silnice II/262 Dobranov
– Česká Lípa, rekonstrukce silnice“
– stanovení dalšího postupu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

50.

Záměr realizace stavební akce
„Bezpečnostní opatření v ulici
Vítkovská v Chrastavě“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

51.

Reakce Libereckého kraje na zprávy
Z pís. Václav Židek
České geologické služby o poklesu
hladiny podzemních vod a podloží
na území ČR - důsledky těžby v polském
hnědouhelném dolu Turów

odb. životního
prostředí
a zemědělství

52.

Změny ve složení Komise Rady
Libereckého kraje pro adaptaci
na změnu klimatu

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

53.

Různé

54.

Informace o postupu dalšího zabezpečení
dodávky tepla a teplé vody do Domova
důchodců Velké Hamry v roce 2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

55.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Léčebnou respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví
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K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 5, 13, 31, 41 a 42 nejsou předloženy.
Ing. Sviták požádal o zařazení bodu č. 30 – Silnice LK, a.s. – rada kraje v působnosti valné
hromady, schválení auditora společnosti - smlouva se společností NEXIA, který členové rady
kraje obdrželi v pondělí dne 15. 2. 2021.
V. Židek požádal o zařazení bodu č. 36 – Postoj Libereckého kraje k útlumu těžby uhlí v České
republice projednávanému Uhelnou komisí, který členové rady kraje obdrželi v pondělí
dne 15. 2. 2021.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
8
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

byl přijat

M. Půta dále uvedl, že k bodu č. 30 - Silnice LK, a.s. – rada kraje v působnosti valné hromady,
schválení auditora společnosti - smlouva se společností NEXIA AP, je přizván Ing. Petr
Správka, předseda představenstva Silnice LK a.s., a k bodu č. 54 - Informace o postupu dalšího
zabezpečení dodávky tepla a teplé vody do Domova důchodců Velké Hamry v roce 2021,
je přizván Mgr. Čestmír Skrbek, ředitel Domova důchodců Velké Hamry.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3
pro
8
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, č. 1.3
- Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II a Programu č. 1.4 - Prevence
kriminality
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 239/21/RK
Vyhlášení Programu č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, č. 1.3
- Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II a Programu č. 1.4 - Prevence
kriminality
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační
fond Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
13.058.565,63 Kč, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření
č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926
- Dotační fond a jednotlivých programů,
2.

s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality,
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3.

4.

Dotační fond Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.476.894,36 Kč, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření
č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926
- Dotační fond a jednotlivých programů,
s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost
JPO II, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond
Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
800.000 Kč, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření č. 40/21
a 41/21 zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926
- Dotační fond a jednotlivých programů,
s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.4 – Prevence kriminality, oblast podpory č. 1
Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond Libereckého kraje, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 168.450 Kč, a to za podmínky
schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých
programů

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
materiál k projednání.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 4 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 1. do 5. 2. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 240/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 1. do 5. 2. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. 1. 2021 do 5. 2. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 9. ledna do 5. února 2021.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. (6) Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti housingu HW prostředků
a kapacity optické sítě č. OLP/1938/2014 se společností Liberecká IS, a.s.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
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Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 241/21/RK
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti housingu HW prostředků a kapacity
optické sítě č. OLP/1938/2014 se společností Liberecká IS, a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o poskytování služeb v oblasti housingu HW prostředků a kapacity
optické sítě č. 2014/1/009 na straně poskytovatele a č. OLP/1968/2014 na straně objednatele
uzavřené dne 14. 11. 2014 mezi Libereckým kraje a společností Liberecká IS, a.s., se sídlem
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ 25450131
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (7) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
notebooků“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že soutěž proběhla, bylo podáno
celkem 7 nabídek, specifikace byla splněna a cena za notebook je nyní 14.990 Kč.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 242/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup notebooků“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka oaza - net spol. s r. o., IČO 47282711, se sídlem Dr.
M. Horákové 117/81, 460 06 Liberec VI, za nabídkovou cenu 901.500 Kč bez DPH,
1.090.815 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/65/2021 mezi Libereckým krajem a společností oaza - net spol. s r. o.,
IČO 47282711, se sídlem Dr. M. Horákové 117/81, 460 06 Liberec VI
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 7
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (8) Rozpočtové opatření č. 66/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektů
OP VVV a odvod za porušení rozpočtové kázně
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí oboru školství, mládeže,
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tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 243/21/RK
Rozpočtové opatření č. 66/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektů OP
VVV a odvod za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 66/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 25.262,14 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 25.262,14 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 66/21
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
8. (9) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Sdružení pro rozvoj
Libereckého kraje, z. s. na projekt Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 244/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z. s.
na projekt Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 200.000 Kč Sdružení
pro rozvoj Libereckého kraje, z. s., IČO: 02091470, se sídlem Na Bojišti 759/15, 460 07
Liberec, na projekt „Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje“, číslo akce 04805010000,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/170/2021,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružením pro rozvoj Libereckého kraje, z. s.,
IČO: 02091470, se sídlem Na Bojišti 759/15, 460 07 Liberec, na projekt „Pakt zaměstnanosti
Libereckého kraje“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže,
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tělovýchovy a sportu č. OLP/170/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana,
řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 9 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
9. (10) Plná moc pro zastupování Libereckého kraje při právních jednáních týkajících
se projektu „Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol
a možné intervence“
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 245/21/RK
Plná moc pro zastupování Libereckého kraje při právních jednáních týkajících
se projektu „Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol
a možné intervence“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při právních jednáních
týkajících se projektu „Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol
a možné intervence“ č. TL 03000035 realizovaného Technickou univerzitou v Liberci se sídlem
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885 v Programu na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Technologické agentury ČR
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci PM 35/2021
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 10
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
10. (11) Mimořádné čerpání prostředků fondu investic a rezervního fondu u vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že součástí je seznam
žádostí o čerpání fondu investic.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 246/21/RK
Mimořádné čerpání prostředků fondu investic a rezervního fondu u vybraných
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 2.500.000 Kč na generální
opravu kotelny u příspěvkové organizace Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, IČ: 49864688,
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b) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 620.000 Kč na nákup 15 ks
nových PC stanic a prezentační techniky u příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČ: 62237039,
c) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 700.000 Kč na nákup
sedmimístného automobilu u příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ:63778181,
d) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 340.000 Kč a mimořádným
čerpáním prostředků rezervního fondu ve výši 120.000 Kč pro účely posílení fondu
investic, celkem tedy 460.000 Kč na nákup automobilu u příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1,
příspěvková organizace, IČ: 60252600,
e) s mimořádných čerpáním prostředků fondu investic ve výši 95.000 Kč na nákup šesti
plotýnkového sporáku s elektrickou troubou u příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 11 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (12) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a poděkoval za dary.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 247/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím nadačních příspěvků:
1. ve výši 212.000 Kč na úhradu dohod o provedení práce pracovníkům za doučování
a psychoterapeutickou pomoc pro děti z dětského domova v rámci projektu COMENIUS
od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1,
IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
2.

3.

ve výši 120.000 Kč na úhradu dohod o provedení práce pracovníkům za doučování
v rámci projektu COMENIUS pro děti z dětského domova od Nadace Terezy Maxové
dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, IČ: 28514319, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace, IČ: 00855006,
ve výši 8.000 Kč na individuální vzdělávání pro klienta dětského domova v rámci projektu
COMENIUS od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha
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1, IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
12. (14) Smlouva o výpůjčce č. OLP/162/2021 mezi Libereckým krajem, statutárním
městem Liberec a Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 248/21/RK
Smlouva o výpůjčce č. OLP/162/2021 mezi Libereckým krajem, statutárním městem
Liberec a Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. OLP/162/2021 uzavřenou mezi Libereckým krajem (vedlejším
účastníkem smlouvy), statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01
Liberec I – Staré Město, IČ: 00262978 (půjčitelem) a Střední školou strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, se sídlem Truhlářská 360/3,
460 01 Liberec, IČ: 00526517 (vypůjčitelem) za účelem zajištění veřejně prospěšných potřeb
v oblasti školství
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Smlouvy
o výpůjčce č. OLP/162/2021 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 13
pro
9
proti
0
zdržel se 0
byl přijat
13. (15) Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci
stavební akce „Integrované výjezdové centrum Turnov“ OLP/161/2021
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál. Uvedl, že se jedná o postup dalších kroků.
Ing. Miklík uvedl, že si to dobrovolní hasiči projektují sami.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 249/21/RK
Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce
„Integrované výjezdové centrum Turnov“ OLP/161/2021
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce
„Integrované výjezdové centrum Turnov“ OLP/161/2021 mezi Libereckým krajem a Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10,
460 07 Liberec III, IČO: 70888744, a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie
Libereckého kraje, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec, IČO: 72050501,
a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, IČO: 46744991
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpis
smlouvy.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (48) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
PhDr. Riegerová stručně okomentovala předložený materiál.
M. Půta uvedl, že se jedná o protinávrh.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 250/21/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
delegovat Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré
Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 5. 3. 2021,
souhlasí
a) s protinávrhem k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady:
valná hromada neschvaluje kompenzaci ztráty vzniklé poskytováním veřejné služby
- poskytování zdravotní péče pro obyvatele frýdlantského výběžku ve výši 22,5 mil. Kč
ze strany majoritního akcionáře, Libereckého kraje, vůči Krajské nemocnice Liberec, a.s.;
s odůvodněním, že důvodem tohoto neschválení jsou finanční prostředky ve výši
8,64 mil. Kč, které již Liberecký kraj poukázal na odkoupení 100 % obchodního podílu
společnosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o. v rámci úpisu akcií ve výši 23.639.127 Kč v roce
2019. Dalším důvodem je odsouhlasení navýšení vlastního jmění společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s. ve výši 1,68 mld. Kč ze strany majoritního akcionáře na výstavbu
Centra urgentní péče. V neposlední řadě valná hromada upozorňuje na skutečnost, že výše
uvedená ztráta byla započtena do hospodářského výsledku společnosti za rok 2020,
čímž došlo ke snížení daňové povinnosti společnosti. Zajištění zdravotní péče pro 25 tisíc
obyvatel Frýdlantského výběžku je pro akcionáře č. 1 zásadní,
b) s protinávrhem k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady:
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akcionáři Společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. deklarují svou připravenost
k financování projektu Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci do celkové
výše 2,410742 mld. Kč, dle dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři. Valná hromada
společnosti souhlasí se zahájením veřejné zakázky na zhotovitele stavby Centra urgentní
medicíny a pověřuje představenstvo společnosti zahájením příslušných kroků. Valná
hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti připravit
do 30. června 2021 materiál s plánem možného získání finančních prostředků
na dofinancování Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. především
s využitím vlastních zdrojů a dotačních příležitostí; s odůvodněním, že současný propočet
investičních nákladů Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. ve stadiu
dokumentace pro stavební povolení je vyšší než zajištěné financování projektu.
Je pravděpodobné, že propočet ve stadiu dokumentace pro provádění stavby bude
na stejné nebo vyšší úrovni. Společnost sama není schopna z vlastních zdrojů tento deficit
financovat, proto by byla nucena Projekt modernizace zastavit. Akcionáři jsou si však
vědomi strategické důležitosti tohoto projektu, proto deklarují svou připravenost
k financování projektu Centra urgentní medicíny Krajské nemocnice v Liberci do celkové
výše 2,410742 mld. Kč, dle dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři a dále představenstvo
pověřují, aby navzdory současnému nedostatku financí pokročili k vypsání veřejné
zakázky na stavbu Centra urgentní medicíny s tím, že ukládají představenstvu připravit
do 30. června 2021 materiál s plánem možného získání finančních prostředků
na dofinancování Projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. především
s využitím vlastních zdrojů a dotačních příležitostí
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 15 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (46) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Majetkový vstup Libereckého kraje do spol. MMN, a.s. – stav vyjednávání a návrh
dalšího postupu
PhDr. Riegerová stručně uvedla předložený materiál. Uvedla, že se jedná o písemnou informaci
k majetkovému vstupu Libereckého kraje do spol. MMN, a.s., která vznikla na základě
požadavku Ing.Tomáše Hockeho, předseda finančního výboru.
M. Půta uvedl, že pokud chceme vstoupit, bude potřeba udělat JŘBÚ hned, jak bude hotový
posudek.
Mgr. Ulmann doplnil, že bude potřeba doplnit časový harmonogram posudku.
Mgr. Richter uvedl, že nejzazší termín je v září, zároveň sdělil střet zájmu jakožto starosta
Jilemnice.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 251/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Majetkový vstup Libereckého kraje do spol. MMN, a.s. – stav vyjednávání a návrh
dalšího postupu
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Majetkový vstup Libereckého kraje do spol. MMN, a.s. – stav vyjednávání a návrh dalšího
postupu
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Majetkový vstup Libereckého kraje do spol. MMN, a.s. – stav vyjednávání a návrh
dalšího postupu".
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 16
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Mgr. Richter požádal o zařazení bodu č. 55 – Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací
Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 17

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. Vyhlášení programu 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 252/21/RK
Vyhlášení programu 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.1 „Program obnovy venkova“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 27.126.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu - rozpočtových
opatření č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly
926 - Dotační fond a jednotlivých programů
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.1 „Program obnovy venkova“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke schválení.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 18
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast
podpory regionální rozvoj

- 16 -

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 2. 2021
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 253/21/RK
Vyhlášení programu č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast
podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.7 „Program na podporu činností mateřských center“
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu
- rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací
do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých programů
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.7 „Program na podporu činností
mateřských center“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“,
k projednání a ke schválení.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 19
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o zateplení
budovy dílen nikoliv budovy školy.
Mgr. Otta doplnil, že mimo zateplení dochází i k obnově zdroje tepla, v rámci jednoho projektu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 254/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ 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
areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým kraje do výše
18.953.500 Kč a jeho rozložením v letech 2021 - 2023 v případě, že danému projektu
bude schválena dotace ze 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
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b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 13.696.500 Kč
a jeho rozložením v letech 2021 - 2023
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 areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ 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 areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 30. 03. 2021
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 20

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2028
zdržel se
0
byl přijat

19. Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Otta doplnil, že se jedná o pilotní projekt.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se fotovoltaických panelů.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 255/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „FVE Gymnázium Žitavská – 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 „FVE Gymnázium Žitavská
– Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 800.000 Kč a jeho rozložením v letech
2021 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Libereckým krajem do výše 600.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021 - 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
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1) předložit projektovou žádost projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“ do 146.
výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
Termín: 02. 03. 2021
2) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „FVE
Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 30. 03. 2021
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“ v případě jeho schválení řídícím orgánem
Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 21

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0
byl přijat

20. Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 256/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“ 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 „FVE Gymnázium Dr. Antona
Randy – Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 960.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2021 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy
– Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 1.140.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2021 - 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 „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“ do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
Termín: 02. 03. 2021
2) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 30. 03. 2021
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3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“ v případě jeho schválení
řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 22

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2027
zdržel se
0
byl přijat

21. Zpráva o ukončení realizace projektu „Pro horolezce neexistují hranice“
Mgr. Ulvr uvedl, že se jedná o ukončení projektu a vyhodnocení akce.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 257/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Pro horolezce neexistují hranice“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Pro horolezce neexistují hranice“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti projektu „Pro horolezce neexistují
hranice“ vyplývajících z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 31. 12. 2025
hlasování č. 23
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III.“
Mgr. Ulvr uvedl, že se jedná o převod na nového příjemce na základě dědického řízení.
Mgr. Richter uvedl, že je ve střetu zájmu, neboť vlastnil plné moci obou žadatelů.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 258/21/RK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/4581/2019, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavřené mezi
adresa trvalého
bydliště:
datum narození:
a Libereckým
krajem, jejímž předmětem je změna příjemce dotace z důvodu úmrtí původního příjemce. Místo
realizace, typ nového zdroje vytápění, procentní podíl ani výše dotace se nemění
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dohodu
o narovnání ke smlouvě č. OLP/4581/2019.
Termín: 15. 03. 2021
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hlasování č. 24

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

23. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v areálu
Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.“
M. Půta stručně uvedl předložený materiál. Zároveň dodal, že byl překvapen počtem zájemců.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 259/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v areálu Domova
důchodců Sloup v Čechách, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hodnocení nabídek proběhlo per rollam prostřednictvím emailu,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup
v Čechách, p. o.“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost Stromy, s.r.o., se sídlem Sloupská 237,
473 01 Nový Bor, IČO: 27268748, za nabídkovou cenu 651.423 Kč bez DPH, tj. 788.221,83
Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/2605/2020 mezi Libereckým krajem a společností Stromy, s.r.o.,
se sídlem Sloupská 237, 473 01 Nový Bor, IČO: 27268748
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační
střecha na parkovacím domě“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že připravuje informace
o aktuálním stavu celého parkovacího domu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 260/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační
střecha na parkovacím domě“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha
na parkovacím domě“ do výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
specifického cíle 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými
vodami,
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souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše
506.658 Kč a jeho rozložením v letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude
schválena dotace z výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
– vegetační střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 2.871.057 Kč
a jeho rozložením v letech 2021 – 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost do výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020,
Termín: 01. 03. 2021
b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“
zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 30. 03. 2021
c) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.
hlasování č. 26

pro

9

proti

0

Termín: 31. 12. 2027
zdržel se
0
byl přijat

25. Závazek spolufinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Mgr. Otta přizval Ing. Tvrzníka, vedoucího odboru informatiky. Uvedl, že projekt je
připravován již delší dobu a průběžně o jeho stavu informuje.
M. Půta vznesl dotaz, zdali v modernizačním fondu nemůže být 100 % dotace.
Mgr. Otta reagoval a uvedl, že v modernizačním fondu 100 % nebude, poměr bude 70 %
na 30 %. Uvedl, že v modernizačním fondu digitální technická mapa je, ale až na další její
rozvoj. Nyní byla výzva od OPPIKu a poskytovatel dotace trvá na tom, aby nejprve kraje
čerpaly z OPPIKu a další budoucí rozvoj bude moci být financován z modernizačního fondu.
Ing. Miklík uvedl, že obdržel dopis od paní ministryně Dostálové, kde jsou nastíněny možnosti
využití financování.
Mgr. Otta doplnil, že dopis neobsahuje konkrétní finanční částku.
Ing. Tvrzník uvedl, že Liberecký kraj je jeden z mála, kdo má DTM víceméně v provozu
a připravenou, data jsou připravena v určité podobě, kvůli tomu, že vznikl nový měrový formát.
Je potřeba udělat konverzi dat, aby mohlo dojít k předání dat a byla tak čitelná pro všechny.
Díky ruční práci, která zabere spoustu času, ale data budou mnohem přesnější. Pokud by data
nebyla, musela by se sbírat, a to by zabralo ještě více času a financí. Proto dojde ke konverzi
dat.
Proběhla krátká diskuze.
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Mgr. Otta navrhl opravu bodu po projednání, doplnění přílohy o studii proveditelnosti,
v důvodové zprávě bude upřesněno popsání konverze dat v bodě č. 8.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 261/21/RK
Závazek spolufinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“ do výzvy
č. 01_19_259 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 - 2020, specifického cíle 4.1 – Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu:
Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Digitální technická mapa
Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 93.587.095 Kč a jeho rozložením v letech
2020 – 2028 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 01_19_259
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Digitální technická mapa Libereckého
kraje“ Libereckým krajem do výše 137.520.259 Kč a jeho rozložením v letech
2020 – 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost do výzvy č. 01_19_259 Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020,
Termín: 16. 04. 2021
b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Digitální technická mapa Libereckého kraje“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 30. 03. 2021
c) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Digitální technická mapa Libereckého kraje“ v případě jeho schválení řídícím orgánem
Integrovaného regionálního operačního programu.
hlasování č. 27 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen8M. Půta.

0

Termín: 31. 12. 2028
zdržel se
0
byl přijat

26. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu v Bedřichově
a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí“ příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál. Uvedl, že po projednání bude upraveno složení
komise, kde místo Ing. Martina Čápa bude v komisi Jan Masopust.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o odkaz na memorandum s Bedřichovem.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 262/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu v Bedřichově
a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí“ příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu v Bedřichově
a rozšíření komunikace včetně přeložek sítí“ příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
2) s textem „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 26. 02. 2021
hlasování č. 28 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
27. Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ – dodatek č. 1
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o vícepráce a méněpráce z důvodu zjištění nevhodné zeminy
v podloží a došlo tak ke zvýšení ceny.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 263/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2020, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby, a.s., se sídlem
Hrádecká 156, 460 01 Liberec, IČO 25014391, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
399.255,68 Kč bez DPH, tj. 483.099,37 Kč včetně DPH, vícepráce ve výši 699.857,24 Kč
bez DPH, tj. 846.827,26 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny o 300.601,56 Kč
bez DPH, tj. 363.727,88 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: 10. 03. 2021
hlasování č. 29 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. Rozpočtové opatření č. 65/21 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun mezi
jednotlivými akcemi
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Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 264/21/RK
Rozpočtové opatření č. 65/21 – úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
mezi jednotlivými akcemi
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 65/21, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy:
1. snižují výdaje u akce „III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“ ve výši
480.313 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 480.313 Kč, a to u:
a) akce „III/28617 Mříčná“ ve výši 363.728 Kč,
b) nespecifikované rezervy „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“
ve výši 116.585 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 65/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 30 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení
programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové
přípravy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dva dotační tituly,
z nichž byla nově vyřazena údržba a nově zařazené - přírodě blízké stezky.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 265/21/RK
Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu
6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
na rok 2021 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, a to
1. programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 4.800.000 Kč, a to za podmínky
schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých
programů,
2. programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.800.00 Kč, a to za podmínky
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schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 zastupitelstvem kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých
programů
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a ke schválení podmínky a Vyhlášení programů
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, a to
a) programu č. 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 4.800.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace,
Termín: 23. 02. 2021
b) programu č. 6.3 - Podpora projektové přípravy, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.800.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace.
hlasování č. 31

pro

9

proti

0

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

30. (32) Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci při realizaci
stavební akce „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o opěrnou zeď, kterou
se nepodařilo vysoutěžit a nyní bude soutěžena v rámci design & build.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 266/21/RK
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci při realizaci stavební
akce „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce
„Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“ č. OLP/448/2020 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec, IČO: 00262978
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Dohodu o zrušení závazků k podpisu Martu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (43) Autobusy LK s.r.o. – zastupování na valné hromadě společnosti Autocentrum
NORD, a.s.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 267/21/RK
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Autobusy LK s.r.o. – zastupování na valné hromadě společnosti Autocentrum NORD, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK s.r.o., po projednání
bere na vědomí
pozvánky na valné hromady společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s., které
se uskuteční dne 9. 3. 2021,
souhlasí
se zmocněním Mgr. Leoše Teufla, zaměstnance Libereckého kraje, k zastupování společnosti
Autobusy LK, s.r.o., na valných hromadách společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum
Nord, a.s., které se uskuteční v roce 2021, a to ve všech případech, kdy jednatel společnosti
Autobusy LK, s.r.o., nebude moci vykonávat jejím jménem akcionářská práva pro střet zájmů
daný zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami společnosti ČSAD Liberec, a.s.
a Autocentrum Nord, a.s.,
schvaluje
text plných mocí pro Mgr. Leoše Teufla, zaměstnance Libereckého kraje
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zúčastnit
se valných hromad společnosti ČSAD Liberec, a.s., a společnosti Autocentrum Nord, a.s.,
a zajistit vystavení plných mocí pro zástupce akcionáře,
Termín: 09. 03. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení jednatele společnosti Autobusy LK, s.r.o.
hlasování č. 33

pro

9

proti

0

Termín: 26. 02. 2021
zdržel se
0
byl přijat

33. (44) ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 268/21/RK
ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se uskuteční dne 9. 3. 2021
od 10.00 hod.,
navrhuje
delegovat pana Daniela Davida, zastupitele Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm.
l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI,
IČ 25045504, která se uskuteční dne 9. 3. 2021 od 10.00 hodin
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 34 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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34. (30) Silnice LK, a.s. – rada kraje v působnosti valné hromady, schválení auditora
společnosti - smlouva se společností NEXIA AP
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Správka, předseda představenstva Silnice LK a.s.
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
Proběhla rozsáhlá diskuze.
Ing. Ramzer navrhl přeformulování usnesení.
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.
35. (33) Vyhlášení programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní
ruch pro 2. pololetí roku 2021
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 269/21/RK
Vyhlášení programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch
pro 2. pololetí roku 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji včetně
povinných příloh na 2. pololetí roku 2021 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 600.000 Kč, a to za podmínky schválení
Změn rozpočtu – rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21 Zastupitelstvem kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých programů
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit podmínky a Vyhlášení dotačního programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém
kraji pro 2. pololetí roku 2021 k projednání a schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 35 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (34) Vyhlášení programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.9 Podpora
nadregionálních produktů a témat, 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
– Karavanová stání - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok
2021
Ing. Vinklátová uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 270/21/RK
Vyhlášení programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, 7.9 Podpora nadregionálních
produktů a témat, 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – Karavanová stání
- oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch v následujících programech:
a) 7.6 Řemeslná a zážitková turistika s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 1.080.000 Kč
b) 7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 400.000 Kč
c) 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání - s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.000.000 Kč
za podmínky schválení Změn rozpočtu – rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21
Zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond
a jednotlivých programů
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit podmínky a Vyhlášení dotačních programů 7.6 Řemeslná a zážitková turistika,
7.9 Podpora nadregionálních produktů a témat, 7.10 Rozvoj doprovodné turistické
infrastruktury – karavanová stání k projednání a schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (35) Vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní
ruch pro rok 2021
Ing. Vinklátová uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 271/21/RK
Vyhlášení programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní
ruch pro rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh
k předkládání žádostí na rok 2021 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 7
Kultura, památková péče a cestovní ruch, Program 7.2 Záchrana a obnova památek
v Libereckém kraji, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení 10.245.000 Kč, a to za podmínky schválení Změn rozpočtu – rozpočtových opatření
č. 26/21, 40/21 a 41/21 Zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly
926 - Dotační fond a jednotlivých programů
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit zastupitelstvu kraje podmínky programů Dotačního fondu Libereckého kraje
7.2 a jejich vyhlášení k projednání a schválení
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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38. (36) Postoj Libereckého kraje k útlumu těžby uhlí v České republice projednávanému
Uhelnou komisí
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se těžby uhlí.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 272/21/RK
Postoj Libereckého kraje k útlumu těžby uhlí v České republice projednávanému
Uhelnou komisí
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
s navrženým termínem 2038, jako rokem útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla
v ČR s periodickým přezkumem termínu útlumu,
vyzývá
a) Vládu ČR, aby přijala termín 2033 pro útlum těžby uhlí a zároveň, aby vláda pověřila
příslušné členy vlády přípravou opatření, které zajistí sociální situaci osob, které budou
útlumem těžby a spalování uhlí postiženi (například včetně výsluhových příspěvků
pro všechny zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, kteří přijdou o práci),
b) Vládu ČR, aby intenzivně řešila využití evropských finančních zdrojů pro potřebnou
transformaci, se speciálním akcentem transformace teplárenství, které se týká všech
krajů
a ukládá
a) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, sdělit postoj Rady kraje LK Ministerstvu životního prostředí ČR a Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR,
Termín: 18. 02. 2021
b) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, informovat Zastupitelstvo kraje o postoji Libereckého kraje k útlumu těžby uhlí
v ČR a o uplatnění tohoto postoje u MPO a MŽP.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 38 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Ing. Ramzer
39. (51) Reakce Libereckého kraje na zprávy České geologické služby o poklesu hladiny
podzemních vod a podloží na území ČR - důsledky těžby v polském hnědouhelném dolu
Turów
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter upozornil na chybnou formulaci v usnesení.
RNDr. Šádková uvedla, že po projednání bude formulace upravena.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 273/21/RK
Reakce Libereckého kraje na zprávy České geologické služby o poklesu hladiny
podzemních vod a podloží na území ČR - důsledky těžby v polském hnědouhelném dolu
Turów
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávy České geologické služby o poklesu hladiny podzemních vod ze dne 25. l. 2021 a poklesu
podloží ze dne 20. 11. 2020 na území České republiky, v blízkém okolí hnědouhelného dolu
Turów,
podporuje
vznik mezinárodní komise, která bude dlouhodobě porovnávat výsledky měření jednotlivých
zemí a celkovou situaci společně sledovat jako souhrn dění na území České republiky, Polské
republiky a Spolkové republiky Německo
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství
1. uplatnit u Ministerstva životního prostředí ČR požadavek Libereckého kraje k podání
žaloby společně s návrhem na vydání předběžného opatření na Polskou republiku
za porušení řádných postupů v rámci legislativy EU Ministerstvem životního prostředí
ČR,
2.

3.

Termín: 31. 03. 2021
v souladu s výsledky měření připravit ve spolupráci s Frýdlantskou vodárenskou
společností, a.s. a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. podklady pro stanovení
výše kompenzace škod způsobených těžbou a jejím plánovaným rozšířením
v hnědouhelném dolu Turów na území České republiky,
Termín: 31. 07. 2021
předložit tento materiál zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.

hlasování č. 39

pro

9

proti

0

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

40. (52) Změny ve složení Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
V. Židek okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 274/21/RK
Změny ve složení Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu
Rada kraje po projednání
odvolává
tyto stávající členy Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu:
Ing. Zuzana Wudyová
ANO
Ing. Bohumil Pleskač
Povodí Labe, s. p.
jmenuje
tyto nové členy Komise Rady Libereckého kraje pro adaptaci na změnu klimatu:
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Ing. Michal Krejčí
Ing. Petr Kubíček

Povodí Labe, s. p.
Regionální agrární rada Libereckého kraje

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
informovat předsedu komise, popř. její členy, o přijatém usnesení.
Termín: 16. 02. 2021
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (37) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy - Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic.
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Mgr. Richter upozornil na chybu v datu.
Ing. Miklík uvedl, že po projednání bude datum opraveno.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 275/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
- Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola
speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace“ v souladu s ustanovením § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a to účastníka Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek
nad Nisou - Dolní Sedlo, IČO 09185500, za nabídkovou cenu 13.600.000 Kč bez DPH,
tj. 16.456.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3953/2020 mezi Libereckým krajem a společností Stavby
MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo, IČO 09185500
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2021
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (38) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední
průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. – stavební práce“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál. Uvedl, že se jedná o výtah a bezbariérové přístupy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 276/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední průmyslová škola
textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola
textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o. - stavební práce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Bc. Martin Číla, DiS, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Jana Kočí, ředitelka SPŠT Liberec, p. o.,
náhradník: Ing. Bc. Dagmar Renčínová, zástupce ředitelky SPŠT Liberec, p. o.,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/128/2021
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: 30. 03. 2021
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (39) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední škola
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. – objekt Ještědská 358/106
- stavební práce“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 277/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. – objekt Ještědská 358/106
- stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. - objekt Ještědská 358/106 - stavební práce“,
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
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Bc. Martin Číla, DiS., referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektová manažerka oddělení projektů financovaných z ESI
fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Nesvadba Drahomír, veřejné zakázky,
Jan Samšiňák, ředitel SŠSSD Liberec, p. o.,
náhradník: Leoš Křeček, statutární zástupce ředitele SŠSSD Liberec, p. o.,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/127/2021
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,
Termín: 31. 03. 2021
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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44. (40) Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní
krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o II – stavební práce“
- dodatek č. 1
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 278/21/RK
Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny
hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o II – stavební práce“
- dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností CL-EVANS s.r.o., se sídlem
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO 26768607, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
64.671,98 Kč bez DPH, tj. 78.253,10 Kč vč. DPH a vícepráce ve výši 418.288,89 Kč bez DPH,
tj. 506.129.56 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 26.142.435,49 Kč bez DPH,
tj. 31.632.346,94 Kč vč. DPH
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: 10. 03. 2021
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (54) Informace o postupu dalšího zabezpečení dodávky tepla a teplé vody do Domova
důchodců Velké Hamry v roce 2021
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že proběhlo setkání a jednání
s Energetickým regulačním úřadem, kde byl zadán rozbor obou smluv. Úřad se přiklání k tomu,
že původní smlouva ztratila právní dopad. Následník by měl přijít od společnosti GOLEM
Velké Hamry s.r.o., přes společnost CZT Velké Hamry s.r.o., a dál.
Proběhla krátká diskuze ke smlouvám společností.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 279/21/RK
Informace o postupu dalšího zabezpečení dodávky tepla a teplé vody do Domova
důchodců Velké Hamry v roce 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) informaci o aktuální situaci ohledně dodávek tepla a teplé vody pro Domov důchodců
Velké Hamry, p. o.,
b) vyjádření Energetického regulačního úřadu ze dne 29. 1. 2021 ohledně platnosti
smlouvy na dodávku tepelné energie č. 71220003/3 mezi společností GOLEM Velké
Hamry, a.s., IČO: 25476726, se sídlem Velké Hamry - Bohdalovice 76, PSČ 468 45

- 36 -

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 2. 2021
Velké Hamry a Domovem důchodců Velké Hamry, p.o. a o možném postoupení této
smlouvy na společnost CZT Velké Hamry s.r.o., IČO: 08985570, se sídlem Velké
Hamry č.p. 617, 468 45 Velké Hamry,
souhlasí
s dalším postupem Mgr. Čestmíra Skrbka spočívajícím v zaslání oznámení společnostem
GOLEM Velké Hamry, a.s., a CZT Velké Hamry s.r.o., že s ohledem na stanovisko
Energetického regulačního úřadu má za to, že nedošlo k platnému postoupení smlouvy
na dodávku tepelné energie č. 71220003/3 na společnost CZT Velké Hamry s.r.o., že tato
smlouva zanikla pro nemožnost plnění
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit předání
informace o souhlasu rady kraje s dalším postupem řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 02. 2021
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.27 hod., se M. Půta a Mgr. Richter dočasně omluvili z jednání rady kraje, a to kvůli účasti
na videokonferenci s panem premiérem a ministrem zdravotnictví.
M. Půta předal vedení rady kraje Ing. Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana.
Nyní je na radě kraje přítomno 7 členů rady kraje.
46. (45) Rozpočtové opatření č. 64/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 926 06 – Dotační fond, odbor
dopravy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 280/21/RK
Rozpočtové opatření č. 64/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021 do kapitoly 926 06 – Dotační fond, odbor
dopravy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/21, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 1.736.853,69 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy o celkovou částku
1.736.853,69 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2020 do roku 2021
těchto akcí:
a) Přeložka a rekonstrukce cyklotrasy v k.ú. Jistebsko ve výši 1.053.069,19 Kč,
b) Traily pro rozvoj sportovních dovedností ve výši 114.369,50 Kč,
c) Cyklostezka podél II/278 v městě Hodkovice n.M. ve výši 394.415 Kč,
d) Cyklostezka k průmyslové zóně Sever - DSP ve výši 175.000 Kč

a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 64/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
hlasování č. 46 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (47) Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Václav Strouhal DiS., zaměstnanec oddělení sociální práce.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že program byl doplněn o
250.000 Kč.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 281/21/RK
Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 5 Sociální věci,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.072.760 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace na rok 2021,
a to za podmínky schválení Změn rozpočtu-rozpočtových opatření č. 40/21 a 41/21
zastupitelstvem kraje dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond
a jednotlivých programů
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a ke schválení Vyhlášení, podmínky
a povinné přílohy programu 5.1 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory „sociální věci“ s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.072.760 Kč.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 47 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (49) Rekonstrukce mostu ev. č. 262-004 v rámci stavby „Silnice II/262 Dobranov
– Česká Lípa, rekonstrukce silnice“ – stanovení dalšího postupu
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že po revizi mostu bylo
zjištěno, že není jiná možnost než úplná uzavírka a kompletní rekonstrukce mostu. S tím souvisí
i objízdná trasa a návrh dalšího řešení. Město nesouhlasí s žádnou jinou formou než
vybudováním provizorního mostu, aby objízdné trasy necirkulovaly městem.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 282/21/RK
Rekonstrukce mostu ev. č. 262-004 v rámci stavby „Silnice II/262 Dobranov – Česká Lípa,
rekonstrukce silnice“ – stanovení dalšího postupu
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o přípravě rekonstrukce mostu ev. č. 262-004 v České Lípě v rámci stavby „Silnice
II/262 Dobranov – Česká Lípa, rekonstrukce silnice“, která je spolufinancována
z Integrovaného regionálního operačního programu,
souhlasí
s vybudování mostního provizoria po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 262-004 v České Lípě
přes ulici Boženy Němcové, a to s jednosměrným provozem ve směru od Děčína (Dolní
Libchavy) na Zákupy (centrum města)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o přijatém usnesení.
Termín: 26. 02. 2021
hlasování č. 48 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (50) Záměr realizace stavební akce „Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská
v Chrastavě“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 283/21/RK
Záměr realizace stavební akce „Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská v Chrastavě“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost města Chrastava ve věci zajištění finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
do výše 20,2 mil. Kč na realizaci akce „Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská v Chrastavě“
v roce 2022,
souhlasí
se záměrem spolupráce při stavební akci „Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská v Chrastavě“
v roce 2022
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat město Chrastava o přijatém usnesení,
Termín: 26. 02. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zahrnout
příspěvek Libereckého kraje do výše 20,2 mil. Kč na rekonstrukci silnice III. třídy v ulici
Vítkovská v Chrastavě v rámci projednávání rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
dle schválených limitů ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na období let
2022 - 2024.
hlasování č. 49

pro

7

proti

0
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zdržel se
0
byl přijat
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50. (30) Silnice LK, a.s. – rada kraje v působnosti valné hromady, schválení auditora
společnosti - smlouva se společností NEXIA AP
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a poprosil Ing. Správku
o přeformulování usnesení.
Ing. Správka navrhl změnu v usnesení, a to, že rada kraje schvaluje společnost NEXIA AP jako
auditora společnosti pro ověření a) účetní závěrky Silnice LK a.s., sestavené ke dni 30. 9. 2020
na základě českých účetních předpisů, b) výroční zprávy Silnice LK a.s., sestavené
v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 284/21/RK
Silnice LK, a.s. – rada kraje v působnosti valné hromady, schválení auditora společnosti
- smlouva se společností NEXIA AP
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
schvaluje
společnost Nexia AP jako auditora společnosti pro ověření:
a) účetní závěrky Silnice LK a.s., sestavené ke dni 30. 9. 2020 na základě českých účetních
předpisů,
b) výroční zprávy Silnice LK a.s., sestavené v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, informovat předsedu představenstva
a dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení.
Termín: 26. 2. 2021
hlasování č. 50 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (55) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebnou respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkovou organizací
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 285/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebnou respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých)
za účelem nákupu nadstandartního vybavení pro klienty střediska Martinova údolí od pana
Martina Rajčoka
a ukládá

- 40 -

Zápis ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje dne 16. 2. 2021
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, Ing. Rudolfa
Fockeho.
Termín: 17. 2. 2021
hlasování č. 51 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
144. (53) Různé
Ing. Vinklátová požádala o stanovení nového termínu kvůli převodu příspěvkových organizací
mezi Libereckým krajem a městem Liberec.
Proběhla diskuze k DF LK.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny.

Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmana, ukončil 4. zasedání rady kraje v roce 2021 v 9.03
hodin.
Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Mgr. Petr Tulpa

………………………………………

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

Liberec 16. 2. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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