Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 2. 3. 2021
USNESENÍ č. 288/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 2270/19/RK, 44/VI/20/RK, 114/VI/20/RK, 167/VI/20/RK, 9/21/RK,
13/21/RK, 19/21/RK, 28/21/RK, 31/21/RK, 48/21/RK, 49/21/RK, 50/21/RK, 55/21/RK, 56/21/RK,
57/21/RK, 60/21/RK, 61/21/RK, 64/21/RK, 65/21/RK, 66/21/RK, 70/21/RK, 75/21/RK, 78/21/RK,
79/21/RK, 80/21/RK, 82/21/RK, 86/21/RK, 87/21/RK, 90/21/RK, 97/21/mRK, 98/21/mRK,
101/21/mRK, 103/21/mRK, 105/21/RK, 116/21/RK, 119/21/RK, 130/21/RK, 132/21/RK,
133/21/RK, 135/21/RK, 137/21/RK, 138/21/RK, 140/21/RK, 143/21/RK, 144/21/RK, 147/21/RK,
148/21/RK, 158/21/RK, 159/21/RK, 160/21/RK, 161/21/RK, 162/21/ RK, 163/21/RK, 164/21/RK,
165/21/RK, 166/21/RK, 168/21/RK, 170/21/RK, 171/21/RK, 172/21/RK, 174/21/RK, 175/21/RK,
177/21/RK, 183/21/RK, 184/21/RK, 195/21/RK, 200/21/RK, 203/21/RK, 204/21/RK, 205/21/RK,
208/21/RK, 212/21/RK, 213/21/RK, 214/21/RK, 215/21/RK, 216/21/RK, 219/21/RK, 221/21/RK,
222/21/RK, 224/21/RK, 225/21/RK, 226/21/RK, 229/21/RK, 230/21/RK, 231/21/RK, 232/21/RK,
233/21/RK, 234/21/RK, 238/21/RK, 239/21/RK, 240/21/RK, 250/21/RK, 251/21/RK, 262/21/RK,
269/21/RK, 270/21/RK, 271/21/RK, 274/21/RK, 282/21/RK, 284/21/RK, 285/21/RK, 286/21/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 113/VI/20/RK z 28. 2. 2021 na 30. 4. 2021,
- 12/21/RK z 15. 2. 2021 na 27. 2. 2021,
- 106/21/RK ad 2. z 23. 2. 2021 na 31. 3. 2021.
USNESENÍ č. 289/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 43/VI/20/ZK, 89/VI/20/ZK, 99/VI/20/ZK, 13/21/ZK, 15/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 290/21/RK
Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 23. 2. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s vyhodnocením 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 2. 2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit na jednání zastupitelstva kraje odpověď týkající
se dopisu, který zaslal spolek PRO TLUSTEC.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 291/21/RK
Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 3. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 3. 2021.
USNESENÍ č. 292/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Reprezentativní kniha o LK“ – dodatek č. 1P
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1957/2019 mezi Libereckým krajem
a p. Radkem Petráškem, IČO: 67869831, se sídlem Chelčického 293/5, Liberec V-Kristiánov,
460 05, jehož předmětem je zpřesnění technické specifikace a termínů, dále vyčíslení ceny díla
dle počtu zadavatelem požadovaných kusů výtisků
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016 a podepsání dodatku č.
1.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 293/21/RK
Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uměleckých děl číslo OLP/413/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec I
- Staré město, IČO: 00083267
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou Smlouvu o výpůjčce
uměleckých děl číslo OLP/413/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 04. 05. 2021
USNESENÍ č. 294/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně v areálu
Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník: Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník: Ing. Milan Servít, vedoucí oddělení personálního a mzdového,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník: Ing. Jaroslav Svoboda – odborný zaměstnanec oddělení hospodářské správy,
Ing. Tereza Palová, odborný zaměstnanec oddělení hospodářské správy,
náhradník: Hana Mazánková – odborný zaměstnanec oddělení hospodářské správy,

rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně v areálu Krajského
úřadu Libereckého kraje“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/358/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek
a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 295/21/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného 2. kola
dotačního řízení na rok 2021 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a to v souvislosti s reformou duševního
zdraví
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s termínem a podmínkami
vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z
prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro
kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021, a to v souvislosti
s reformou duševního zdraví
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit vyhlášení
mimořádného 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno
z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021,
a to v souvislosti s reformou duševního zdraví, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 296/21/RK
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Procesní postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje
při podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
Procesní postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje
při podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Procesní
postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje
při podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje k projednání Výboru sociálních věcí,
2)

Termín: 23. 03. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Procesní
postup pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje
při podávání žádostí pro zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 297/21/RK
Rozpočtové opatření č. 74/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2021, navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 71/21, kterým se:
1) navyšuji finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 prostřednictvím financování
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
2.313.346 Kč,
2)
3)

současně se navyšují výdaje kapitoly odboru sociálních věcí 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí o celkovou částku 2.313.346 Kč,
zavádí se specifický ukazatel v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Řešení
naléhavých potřeb sociálních služeb zařazených do Základní sítě Libereckého kraje v celkové
výši 2.313.346 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 71/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 298/21/RK
Odvod za porušení rozpočtové kázně – Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
ukládá
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organizaci Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvkové organizaci, IČO: 71220046, se
sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem, dle ust. § 28 odst. 11
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11.569 Kč, ke kterému došlo při nesprávném zařazení
zaměstnance do platového stupně,
Termín: 15. 04. 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu zajistit další postup ve věci dle Organizací směrnice
ředitele KÚ LK OS-10/02/15 o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 15. 04. 2021
USNESENÍ č. 299/21/RK
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“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Domácí hospic 14 pomocníků, se sídlem: Ivana Olbrachta 663, Semily 513 01, IČO:
09088091, o změnu závazných parametrů projektu „Polohovací lůžko a antidekubitní matrace pro
domácí hospic“, na jehož realizaci byla schválena dotace usnesením Rady Libereckého kraje
č. 20/VI/20/RK ze dne 10. 11. 2020,
rozhoduje
o změně závazných parametrů projektu „Polohovací lůžko a antidekubitní matrace pro domácí
hospic“ z důvodu nevyčerpané celé finanční částky, v tomto rozsahu:
Název
příjemce

Název projektu

Domácí
hospic 14
pomocníků,
z. ú., IČO
09088091

Polohovací lůžko a
antidekubitní
matrace pro
domácí hospic

Původní parametry

Nové parametry

Polohovací lůžko 1 ks

Polohovací lůžko 1 ks
Antidekubitní matrace 1 ks
Oxygenerátor 1ks

Antidekubitní matrace 1 ks

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3943/2020,
který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací Domácí hospic 14 pomocníků z. ú., Ivana
Olbrachta 663, Semily 513 01, IČO 09088091, jehož předmětem je změna závazných parametrů
projektu „Polohovací lůžko a antidekubitní matrace pro domácí hospic“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi kraje
k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3943/2020.
Termín: 25. 03. 2021

USNESENÍ č. 300/21/RK
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Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních
věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí v celkové výši
5.000.000 Kč těmto příspěvkovým organizacím:
a) Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí,
IČO 48282936, akce č. 5501571505 „Domov Sluneční dvůr - Automobil pro Ladu“
v celkové výši 800.000 Kč,
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782, akce č. 5501581510 „Domov důchodců
Rokytnice nad Jizerou, p. o. - Akumulační nádrž pro teplou vodu“ v celkové výši
295.000 Kč,
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782, akce č. 5501591510 „Domov důchodců
Rokytnice nad Jizerou, p. o. - Záložní zdroj vytápění“ v celkové výši 560.000 Kč,
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 87/14,
466 02, IČO 71220011, akce č. 05501601512 „Domov důchodců Jablonecké Paseky
- Rekonstrukce šaten zaměstnanců“ v celkové výši 490.000 Kč,
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, Jindřichovice
pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem, IČO 71220046, akce
č. 05501611516 „Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - Nákup zvedací
vany“ v celkové výši 500.000 Kč,
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, Jindřichovice
pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem, IČO 71220046, akce
č. 05501621516 „Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - Oprava koupelny,
vila Albert “ v celkové výši 500.000 Kč,
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, U Balvanu
2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, akce č. 05501631522 „Domov a CDS
Jablonec nad Nisou, p. o. - Rekonstrukce topení DOZP Erbenova“ v celkové výši 650.000
Kč,
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, U Balvanu
2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, akce č. 05501641522 „Domov a CDS
Jablonec nad Nisou, p. o. - Stropní zvedací systém DOZP Erbenova“ v celkové výši
300.000 Kč,
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, U Balvanu
2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, akce č. 05500651522 „Domov a CDS
Jablonec nad Nisou, p. o. - Oprava plynového kotle DOZP Lesní“ v celkové výši 80.000
Kč,

j)

2.

Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace, Hradecká 2905,
470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, akce č. 05501661507 „Denní a pobytové sociální
služby Česká Lípa - Nákup automobilu pro uživatele denního stacionáře“ v celkové výši
900.000 Kč,
o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku u akcí formou
zálohové platby ve výši 50% do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další
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závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1,
nejpozději však do 10. 12. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 2021,

4.

o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu
do 17. 12. 2021
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 301/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 15.000 Kč od dárce Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.,
se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO: 26195348, ve prospěch zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
IČO: 70932522,
2. s přijetím věcného daru - laminátor Fellowes Saturn v hodnotě ve výši 3.279,10 Kč, kotoučová
řezačka Rexel v hodnotě ve výši 2.207,04 Kč, televizor Samsung v hodnotě ve výši 8.499 Kč
a skartovačka Powershred v hodnotě ve výši 3.146 Kč, vše v celkové hodnotě ve výši 17.131,14
Kč od dárce Festool s.r.o., Chelčického ulice 1932, Česká Lípa 470 37, IČO: 00658251, do
vlastnictví zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO: 48282961,
3.

4.

5.

6.

7.

s přijetím finančního daru - pozůstalost ze závěti v hodnotě ve výši 174.072,85 Kč od paní
ve prospěch zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11
Liberec 30, IČO: 71220038,
s přijetím věcného daru - dětské hračky v celkové hodnotě ve výši 10.008 Kč od dárce
JUDr. Alexandr Šoljak, se sídlem U soudu 363/10, Liberec 2, IČO: 66212201, ve prospěch
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01
Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru - dětské hračky a hodinky v celkové hodnotě ve výši 2.648 Kč od dárce
Mgr. Michal Vogel,
Liberec 2, IČO: 68967535, ve prospěch
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01
Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru - dětské hračky v celkové hodnotě 5.529 Kč od dárce TAXAK s.r.o.,
se sídlem Podhorská 2211/123, Jablonec nad Nisou 466 01, IČO: 22800930, ve prospěch
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01
Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru - dětské hračky v celkové hodnotě 9.062 Kč od dárce SPOLAK
advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 8. března 21/13, Liberec 5, IČO: 28703448, ve prospěch
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01
Liberec 15, IČO: 71294392,
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8.

9.

s přijetím věcného daru - dětské hračky v celkové hodnotě 10.120 Kč od
ve prospěch zařízení Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru - potraviny v celkové hodnotě ve výši 26.129 Kč od dárce Potravinová
banka Libereckého kraje, Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec 6, IČO: 22714154, do vlastnictví
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01
Liberec 15, IČO: 71294392

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 302/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rehabilitační péče pro klienty Jedličkova ústavu
v Liberci“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rehabilitační péče pro klienty Jedličkova
ústavu v Liberci“ v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu s § 56 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
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace o
udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 303/21/RK
Jmenování ředitele Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) výsledek výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Školního statku Frýdlant, příspěvková
organizace, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
b)

pokračování výkonu funkce Ing. Tomáše Kysilky ve společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
v likvidaci,
jmenuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Ing.
Tomáše Kysilku ředitelem Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant, a to na dobu neurčitou s účinností od 8. března 2021,
stanovuje
Ing. Tomáši Kysilkovi, řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant plat ve výši dle platového výměru s účinností
od 8. března 2021,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenování, platový výměr a plnou moc Ing.
Tomáše Kysilky, ředitele Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká
4005, 464 01 Frýdlant k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
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Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 304/21/RK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a podmínky
programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového
chování, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 4 a) Školství a mládež na rok 2021:
1. programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.610.000 Kč,
2. programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 300.000 Kč,
3.

programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
300.000 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit podmínky a vyhlášení programů číslo 4.1 – Program volnočasových
aktivit, 4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování a 4.7 Podpora kompenzačních
pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 4 a) Školství a mládež k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 305/21/RK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky
programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2021 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 4
b) Tělovýchova a sport s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení
v roce 2021 ve výši 20.770.000 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit podmínky a vyhlášení programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních organizacích 2021 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 306/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 73/21 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých
na Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
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vzdělání v roce 2020 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 73/21, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 1.148.567 Kč - navýšení
nedaňových příjmů získaných z níže uvedených nedočerpaných mimořádných účelových
neinvestičních příspěvků poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce
2020 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji
ve vybraných oborech vzdělání v roce 2020:
výše
nedočerpané
ho příspěvku
v Kč

Vráceno dne

IČ

Poskytnutí
usnesením č.

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

14451018

337/20/RK

212.368

22. 1. 2021

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

00526517

337/20/RK

333.095

19. 1. 2021

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

00082554

337/20/RK

166.335

4. 2. 2021

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

49864688

337/20/RK

11.429

3. 2. 2021

Střední škola, Semily, příspěvková organizace

00528714

337/20/RK

47.840

19. 1. 2021

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

75129507

337/20/RK

84.029

20. 1. 2021

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

18385036

337/20/RK

61.348

5. 2. 2021

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

00671274

337/20/RK

151.642

9. 2. 2021

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

00140147

337/20/RK

16.218

28. 1. 2021

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

60252766

337/20/RK

19.675

15. 1. 2021

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

00581071

337/20/RK

588

11. 2. 2021

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

00555053

1246/20/RK

33.000

11. 2. 2021

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

00087891

1246/20/RK

11.000

13. 1. 2021

Subjekt

Celkem

1.148.567
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2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 912 04 – Účelové příspěvky
PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.148.567 Kč, číslo akce
04500010000 - Stipendijní program pro žáky odborných škol,
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/21 na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 307/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého
majetku, úprava kapitol 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku vybrané příspěvkové organizaci včetně
podmínek stanovených zřizovatelem na zajištění akce pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 61/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 - navýšení kapitálových příjmů
o celkovou částku 12.900.000 Kč získanou z prodeje nemovitého majetku odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí, nacházejících
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných na listech
vlastnictví č. 7368 a č. 14086 u Katastrální úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, kupní smlouva č. j. OLP/3793/2020 – objekt Dětského domova, Jablonec
nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace v ulici Palackého č. p. 2570, Jablonec
nad Nisou,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 12.900.000 Kč,
takto:
1.
a)

navýšení a úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 11.550.000 Kč, v tom:
navýšení ukazatele číslo akce: 1491231474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká
20, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou
ve výši 12.900.000 Kč,

b)

snížení ukazatele číslo akce 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká
20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
Pasecká 20, Jablonec nad Nisou o částku 1.350.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, číslo akce: 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
Pasecká 20, Jablonec nad Nisou o částku 1.350.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 1.350.000 Kč Dětskému domovu,
Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČO: 60252774 na výdaje spojené
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2.

s realizací investiční akce číslo 1491201474 „Zhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou“,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou zálohové
platby ve výši 50 % tj. ve výši 675.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2,
nejpozději však do 10. 12. 2021,

3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021,
4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 3,
v termínu do 14. 1. 2022,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/21 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 03. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh
řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 31. 05. 2021

USNESENÍ č. 308/21/RK
Rozpočtové opatření č. 62/21 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – úprava provozního příspěvku vybraným příspěvkovým
organizacím z důvodu financování aktuálních potřeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 62/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bez dopadu na celkový objem kapitoly
následovně:
1. snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o částku
3.030.000 Kč,
2. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace o celkovou částku 258.000 Kč, v tom: částka 158.000 Kč na zajištění nezbytných
provozních nákladů a částka 100.000 Kč na pokrytí nákladů na energie,
3.

4.
5.

navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace, o částku 136.000 Kč na zajištění nezbytných
provozních nákladů,
navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 5, příspěvková organizace o částku
158.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova
357/10, příspěvková organizace, o částku 24.000 Kč na zajištění nezbytných provozních
nákladů,
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6.
7.

navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, o částku 246.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace, o částku 50.000 Kč na opravu vzduchotechnické jednotky (výměnu nefunkčních
motorů a nutné další technické práce),

8.

navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková
organizace, o částku 149.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
9. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, o celkovou částku 154.000 Kč, v tom částka 104.000 Kč na zajištění
nezbytných provozních nákladů a částka 50.000 Kč na zajištění právních služeb,
10. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná
404/4, příspěvková organizace, o částku 43.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
11. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace, o částku 38.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
12. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní
531, příspěvková organizace, o částku 18.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
13. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace, o částku 231.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
14. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková
organizace, o částku 115.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
15. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace o částku
189.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
16. navýšení dílčího ukazatele: Střední škola, Semily, 28, října 607, příspěvková organizace,
o částku 600.000 Kč na výměnu otvorových výplní v areálu Pod Vartou, zadní pavilon,
17. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková
organizace, o částku 14.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
18. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace, o částku 29.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
19. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
o částku 78.000 Kč na zajištění nezbytných provozních nákladů,
20. zavedení nového dílčího ukazatele: Školní statek, Frýdlant, příspěvková organizace, o částku
500.000 Kč na náklady spojené se zřízením nové příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 62/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 309/21/RK
Rozpočtové opatření č. 68/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT – odvody za porušení
rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 68/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 214.024,50 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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 214.024,50 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 68/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 310/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení laboratoře chemie“
Gymnáziem, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení laboratoře chemie“
Gymnáziem, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí
RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 311/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup anatomických modelů,
figurín, lůžka a lehátka“ Střední zdravotnickou školou Turnov, 28. října 1390, příspěvkovou
organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup anatomických
modelů, figurín, lůžka a lehátka“ Střední zdravotnickou školou Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 03. 2021

USNESENÍ č. 312/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup strojů a zařízení“ Střední
průmyslovou školou textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup strojů a zařízení“
Střední průmyslovou školou textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2021
USNESENÍ č. 313/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení pro hasiče“ Střední
školou, Semily, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení pro hasiče“ Střední
školou, Semily, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 314/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) finančních darů:
1.

2.

3.

ve výši 225.000 Kč na prospěchové stipendium pro studenty oboru elektrotechnika
od společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle,
IČ: 25702556, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ: 46747991,
ve výši 838.000 Kč na modernizaci dílny pro praktickou výuku silnoproudé laboratoře
od společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle,
IČ: 25702556, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ: 46747991,
ve výši 210.000 Kč na financování rekonstrukce bazénu v dětském domově od společnosti
Život dětem, o.p.s., se sídlem Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8, IČ: 70105031,
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4.

b)

do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ: 63778181,
ve výši 18.400 Kč na nákup rovnátek pro klienta dětského domova od společnosti Život
dětem, o.p.s., se sídlem Lindnerova 998/6, 180 00 Praha – Libeň, IČ: 70105031,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351,

věcných darů:
1. 400 ks bavlněných roušek v celkové hodnotě 18.000 Kč bez DPH pro děti z dětského
domova od společnosti DIRECT ALPINE s.r.o., se sídlem Kateřinská 138, 460 14 Liberec,
IČ: 27277364, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
2. 13 ks startovacích sad stavebnice pro výuku programování Arduino starter kit s nulovou
zůstatkovou cenou pro výuku žáků od Technické univerzity v Liberci, se sídlem Studentská
1402/2, 460 01 Liberec, IČ: 46747885, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 00828840,

c) nadačního příspěvku:
ve výši 16.000 Kč na doučování matematiky dvou klientů dětského domova v rámci projektu
„Comenius“ od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha – Staré
Město, IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace, IČ: 46748105
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 01. 04. 2021
USNESENÍ č. 315/21/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 679.000 Kč na nákup elektromobilu
pořízeného v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II“ u příspěvkové organizace Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, IČ: 00671274, pro účely výuky žáků
automobilních oborů,
b) s mimořádným čerpáním fondu investic ve výši 337.006,65 Kč na nezbytnou úpravu stávajících
kabinetů a tříd na pracovišti v ulicích Zámecká a Bělíkova, Frýdlant u příspěvkové organizace
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, IČ:
00082554
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: 01. 04. 2021
USNESENÍ č. 316/21/RK

16

Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 2. 3. 2021
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu a Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu na rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/601/2021 pro Školní
statek Frýdlant, příspěvkovou organizaci, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01
Frýdlant,
2. Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/600/2021, ve výši max. 800.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Školním statkem
Frýdlant, příspěvkovou organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předložení pověření a smlouvu k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 317/21/RK
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje k vydání.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 318/21/RK
Záměr zajištění úvěrových zdrojů Libereckým krajem na dofinancování projektu
„Modernizace KNL – Etapa č. 1 v letech 2022 až 2025“ – znění poptávkové dokumentace
a zásadní parametry úvěru
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu pro orgány kraje k možnostem financování Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1"
zpracovanou společností Deloitte Advisory s. r. o.,
souhlasí
1) se strukturou financování částky 1.680.000.000 Kč, kterou má Liberecký kraj zajistit
dofinancování Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ v souladu se zněním dodatku č. 2
ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s., ze dne 6. 11. 2013,
č. OLP/2391/2013, mezi Libereckým krajem, Statutární městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, a městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, IČ: 00276227, včetně příloh, a zněním Smlouvy č. OLP/1178/2020 o poskytnutí
peněžitých příplatků do vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál mezi Libereckým
krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. tak, že částka 1.300.000.000 Kč bude
financována z úvěrových zdrojů čerpaných Libereckým krajem v letech 2022 až 2025 a částku
380.000.000 Kč zajistí Liberecký kraj z vlastních zdrojů v letech 2021 až 2025,
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2)

3)

s textem Poptávkové dokumentace „Soutěž o poskytovatele dlouhodobého bankovního úvěru
pro účely pokrytí finančních potřeb Libereckého kraje za účelem financování 1. etapy
modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“, zpracovanou společností Deloitte Advisory
s. r. o., k projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
se základními parametry poptávaných úvěrových zdrojů, vyplývajících z této Poptávkové
dokumentace, a kterými jsou:
maximální úvěrový rámec je stanoven 1.300.000.000 Kč,
čerpání úvěrových prostředků v letech 2022 až 2025 v předpokládaných objemech pro daný
rok, které vycházejí z Finančního modelu Projektu,
splátky jistin bude kraj hradit od roku 2026 do roku 2035 a to v rovnoměrných splátkách,
způsob zajištění (ručení) úvěru - pouze vlastními příjmy Libereckého kraje bez dalších
omezení,
zásadním kritériem pro hodnocení bude „cena“ úvěru, s váhou hodnotícího kritéria 90 %,
ze strany Deloitte Advisory s. r. o., budou osloveny všechny systémově významné banky se
sídlem v ČR a Evropská investiční banka se sídlem v Lucemburku,

4)

s postupem, kdy organizátorem, hodnotitelem a doporučujícím subjektem pro určení
nejvýhodnější nabídky v rámci poptávacího řízení na poskytovatele úvěrových zdrojů pro kraj
je společnost Deloitte Advisory s. r. o., a to v souladu s uzavřenou smlouvou č. OLP/260/2020
„Kompletní příprava, organizace, posouzení a vyhodnocení nabídek pro získání úvěrových
zdrojů kraje od tuzemských bank a Evropské investiční banky – dofinancování projektu
modernizace KNL – etapa č. 1" uzavřené mezi Libereckým krajem a Deloitte Advisory s. r. o.,

bere na vědomí
Komplexní Zprávu o Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a Finanční model Projektu pro účely
bankovního tendru vypracované společností Deloitte Advisory s. r. o., které jsou součástí materiálů
k Poptávkové dokumentaci
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 319/21/RK
Rozpočtové opatření č. 75/21 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2021, finanční vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 75/21, kterým se:
I. navyšuje zdrojová část rozpočtu kraje v celkové výši 732.176.934,30 Kč, a to prostřednictvím
financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje,
II. navyšují a upravují celkové výdaje rozpočtu kraje 2021 v kapitole 923 – Spolufinancování EU
o celkovou částku 732.176.934,30 Kč, z toho:
a)
b)
c)

výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů o částku 25.611.000 Kč,
výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor o částku
37.062.934,30 Kč,
výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy o částku 240.832.000 Kč,
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d)
e)

výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 9.000.000 Kč,
výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku o částku 419.671.000 Kč,

a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu:
Poř.
Název projektu / aktivity
č.
1 Kotlíková dotace - II. etapa - IV

částka v Kč

ORJ

24,00

02

89,00

02

3,00

02

2

Kotlíková dotace - III. etapa - IV

3

Kotlíková dotace - III. etapa - NZÚ

4

Smart akcelerátor LK II.

5 450 000,00

02

5

OPTP - Regionální stálá konference LK III.

1 028 380,00

02

6

Digitální technická mapa

7 537 124,00

02

7

OPŽP - zeleň SŠHL Hejnice

46 000,00

02

8

OPŽP - zeleň DDŮ Jindřichovice

3 174 000,00

02

9

OPŽP - zeleň DDŮ Sloup

1 434 000,00

02

10

OPŽP - zeleň DDŮ Františkov LBC

1 215 000,00

02

11

OPŽP - podpora kuňky Stružnické rybníky

1 678 000,00

02

12

OPŽP - podpora kuňky Dolní Ploučnice

2 710 000,00

02

13

OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky

36 000,00

02

14

OPŽP - Biotop pro ropuchu Žízníkov

112 380,00

02

15

NF - Osvětová kampaň: Jak správně topit

360 000,00

02

16

NF - Osvětová kampaň: Ploučnice

830 000,00

02

17

Kofinancování IROP a TOP

32 062 934,30

03

18

5 000 000,00

03

3 450 000,00

06

1 082 000,00

06

100 000,00

06

22

Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU
Rozvoj spol. dopravní koncepce veřejné dopravy v
příhraničí
Interreg V-A Cyklotrasy v PL/CZ pohraničí - II. etapa
IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ul.
Bořkovská, Brodská
IROP - II/292 Benešov u Semil

23 500 000,00

06

23

IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov

42 500 000,00

06

24

IROP - II/270 Doksy - Dubá

15 000 000,00

06

25

IROP - II/268 obchvat Zákupy

14 000 000,00

06

26

IROP - II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje

40 000 000,00

06

27

IROP - Silnice II/592 Kryštofovo údolí - Křižany

1 500 000,00

06

28

IROP - II/268 Mimoň - hranice LK, 2. etapa

15 000 000,00

06

29

IROP - Silnice II/290 Sklenařice - Vysoké nad Jizerou

37 100 000,00

06

30

IROP - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784
IROP - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní
Hanychov, 1. etapa

11 000 000,00

06

100 000,00

06

19
20
21

31

19

Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 2. 3. 2021
32

IROP - Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov, 2. etapa

36 500 000,00

06

33

Centrální depozitář pro PO resortu Kultury

9 000 000,00

07

34

IROP - školy bez bariér - Gymnázium Jablonec n. N.

8 000 000,00

14

35

122 409 000,00

14

95 000,00

14

1 000 000,00

14

1 000 000,00

14

39

IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
strojní a elektr. a VOŠ LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
textilní LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
strojní, stavební a dopravní, Liberec
OPŽP SEN - SŠ Lomnice n. Pop.

5 500 000,00

14

40

OPŽP SEN - jídelna, tělocvična SŠHL Frýdlant

12 000 000,00

14

41

OPŽP SEN - ZŠ speciální Semily

17 000 000,00

14

42

OPŽP SEN - domov mládeže SUPŠ Kam. Šenov

15 000 000,00

14

43

OPŽP SEN - SPŠ textilní Liberec

11 000 000,00

14

44

OPŽP SEN - ZŠ speciální Semily rekuperace

1 100 000,00

14

45

350 000,00

14

170 000,00

14

285 000,00

14

48

OPŽP FVE Gymnázium Česká Lípa
IROP II. - COV LK strojírenství a robotiky SPŠT Jablonec
n. N.
IROP II. - COV LK pro obráb. kovů a vstřik. plastů SŠSSD
Liberec
IROP II. - COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov

1 300 000,00

14

49

IROP II. - COV LK stavebnictví SŠ Semily

3 246 000,00

14

50

IROP - Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B

9 500 000,00

14

51

IROP - Domov Raspenava - výstavba nových prostor

3 307 830,00

14

52

10 000 000,00

14

18 315 000,00

14

54

IROP - APOSS - výstavba nových prostor Nová Ves
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
JESTŘEBÍ
OPŽP SEN - Domov pro seniory Vratislavice

7 200 000,00

14

55

OPŽP SEN - Domov pro seniory Vratislavice rekuperace

1 400 000,00

14

56

IROP 1.2 Autobusové nádraží Liberec

5 000 000,00

14

57

IROP 1.2 Parkovací dům u AN Liberec

5 000 000,00

14

58

OPŽP SEN - Vlastivědné muzeum ČL

9 000 000,00

14

59

IROP - SČ Muzeum - 3. etapa

1 100 000,00

14

60

IROP - Záchrana pokladů - SČ Muzeum LBC

10 000 000,00

14

61

OPŽP 4.3. - Tůně - zadržení vody Frýdlantsko

157 170,00

14

62

OPŽP 4.3. - Nádrže - zadržení vody Frýdlantsko

200 000,00

14

63

OPŽP SEN - LRN Martinovo údolí Cvikov

20 000 000,00

14

64

Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům
Revitalizace dolního centra Liberce - Vegetační střecha na
parkovacím domě
Celkem rozpočtové opatření č. 75/21

120 000 000,00

14

36 000,00

14

36
37
38

46
47

53

65

a ukládá
20
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 75/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 320/21/RK
Rozpočtové opatření č. 67/21 - alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do
rozpočtu kraje 2021, finanční vypořádání kapitol peněžních fondů kraje za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 67/21, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 25.985.822,77 Kč,
2) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 25.985.822,77 Kč, z toho:
a)
b)
c)

v kapitole 925 15 – Sociální fond, odbor kancelář ředitele o částku 9.354.872,81 Kč,
v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí o částku 72.768,96 Kč jako
nespecifikovaná rezerva programu 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin a cizinců,
v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy o celkovou částku 16.558.181 Kč, z toho:
- o částku 6.397.086,73 Kč na dofinancování schválených akcí z roku 2020 a o částku
2.367.460,27 Kč jako nespecifikovanou rezervu programu 6.1 – Podpora rozvoje
cyklistické dopravy,
- o částku 5.984.090 Kč na dofinancování schválených akcí z roku 2020 a o částku
1.809.544 Kč jako nespecifikovanou rezervu programu 6.3 – Podpora projektové přípravy

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 67/21 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 321/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až únor roku 2021
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 322/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
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a)

b)

dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 9. února 2021, ČJ:NsPCL117/21-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál dle smlouvy č. OLP/2609/2019 (8 mil. Kč z r. 2019)-informace
o využití příplatku,
dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 9. února 2021, ČJ:NsPCL118/21-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál – žádost o převody peněžních prostředků dle smlouvy
č. OLP/1771/2017 (30 mil. Kč z r. 2020),

c)

dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 9. února 2021, ČJ:NsPCL119/21-ŘED,
Příplatek mimo základní kapitál – žádost o převody peněžních prostředků dle smlouvy
č. OLP/1771/2017 (30 mil. Kč z r. 2019),
rozhoduje
a) o využití uplatněného koeficientu DPH ve výši 6.243,10 Kč pro krytí části schválených faktur
nad rámec 8.000.000 Kč příplatku mimo základní kapitál – Smlouva č. OLP/2609/2019,
b) o převodu částky 5.457,08 Kč z běžného účtu společnosti na transparentní účet
č. 223148803/0600 vedený u MONETA Money Bank (akce schválené Radou LK z příplatku
týkajícího se roku 2020) z důvodu uplatněného koeficientu DPH (14%), které bylo uhrazeno
v plné výši u faktur za rok 2020 z transparentního účtu,
c)

d)

převodu částky 58.873,02 Kč z běžného účtu společnosti na transparentní účet
č. 223148803/0600 vedený u MONETA Money Bank (akce schválené Radou LK z příplatku
týkajícího se roku 2020) z důvodu úhrady faktur týkajících se akce „Zateplení objektů NsP“,
které byly uhrazeny z transparentního účtu a následně na konci roku 2020 byly částky těchto
faktur uznány SFŽP k proplacení formou dotace ve výši 58.873,02 Kč,
o převodu částky 35.402,16 Kč z běžného účtu společnosti na transparentní účet
č. 223148803/0600 vedený u MONETA Money Bank (akce schválené Radou LK z příplatku
týkajícího se roku 2019) z důvodu uplatněného koeficientu DPH (14%), které bylo uhrazeno
v plné výši u faktur za rok 2020 z transparentního účtu

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat předsedu
představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla Marka o přijatém
usnesení.
Termín: 05. 03. 2021
USNESENÍ č. 323/21/RK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Krajskou nemocnici
Liberec, a.s. – zajištění zdravotních služeb
Rada kraje po projednání
ruší
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na zajištění lékařské pohotovostní
služby, zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci, zajištění pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství a návazné péče pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem Husova
357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, schválené radou kraje dne 23. 5. 2016 usnesením č.
939/16/mRK,
schvaluje
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 37/21 pro Krajskou nemocnici
Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec
a ukládá
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
pověření k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 324/21/RK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro MMN, a.s. – zajištění
zdravotních služeb
Rada kraje po projednání
ruší
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na zajištění lékařské pohotovostní
služby a návazné péče pro MMN, a.s., IČ: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice,
schválené radou kraje dne 10. 1. 2017 usnesením č. 84/17/RK,
schvaluje
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 40/21 pro MMN, a.s.,
IČ: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
pověření k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 325/21/RK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Nemocnici s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. – zajištění zdravotních služeb
Rada kraje po projednání
ruší
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na zajištění zdravotních služeb
pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, akciovou společnost, IČ: 27283518, se sídlem Purkyňova
1849, 470 77 Česká Lípa, schválené radou kraje dne 14. 8. 2013 usnesením č. 1229/13/RK,
schvaluje
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 38/21 pro Nemocnici
s poliklinikou Česká Lípa, akciovou společnost, IČ: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
pověření k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 326/21/RK
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro Nemocnici Jablonec
nad Nisou, p. o. – zajištění zdravotních služeb
Rada kraje po projednání
ruší
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Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na zajištění lékařské pohotovostní
služby a návazné péče pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČ: 00829838, se sídlem Nemocniční
15, 466 06 Jablonec nad Nisou, schválené radou kraje dne 23. 5. 2016 usnesením č. 940/16/mRK,
schvaluje
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 39/21 pro Nemocnici Jablonec nad
Nisou, p. o., IČ: 00829838 se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předložení
pověření k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 327/21/RK
Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
950.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2) programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 550.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení podmínky a Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, a to:
1) programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
950.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
2)

Termín: 30. 03. 2021
programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 550.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 328/21/RK
Výroční zpráva Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
Výroční zprávu Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2020 včetně plánu
aktivit na rok 2021 pro jednotlivé pilotní projekty
a ukládá
24
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Výroční zprávu
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 329/21/RK
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/4200/2019 uzavřené mezi Libereckým krajem a Euroregionem
Nisa k projektu „Veletrh KONVENT´A 2021 – pozvánka do Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci č. OLP/4200/2019 na realizaci projektu „Veletrh
KONVENT´A 2021 – pozvánka do Libereckého kraje“ uzavřené mezi Libereckým krajem
a Euroregionem Nisa, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, IČO: 00832227
a ukládá
Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit dodatek č. 2 smlouvy hejtmanovi
k podpisu.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 330/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL
Dolní Ploučnice – realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu“
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 „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
– realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost SKJ s.r.o., se sídlem
Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 07807716, za nabídkovou cenu 2.437.991,95 Kč bez
DPH, tj. 2.949.970,26 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/1156/2020 mezi Libereckým krajem a společností SKJ s.r.o., se sídlem
Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 07807716
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 331/21/RK
Projektový záměr „Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektové žádosti
včetně všech příloh do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, specifický cíl
4.1.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 332/21/RK
Rozpočtové opatření č. 78/21 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 78/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 374.532,70 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“
v úhrnné výši 374.532,70 Kč na základě odstoupení 3 příjemců od realizace projektu a zbylých
prostředků z vyúčtování 8 již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 24.532,70 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 350.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 350.000,00 Kč níže uvedeným žadatelům,
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1670
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
27.07.2020 - 24.01.2022

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

1671
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
29.07.2020 - 26.01.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

1672
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
30.07.2020 - 27.01.2022

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

Jméno žadatele

2034

Datum
narození

Důvod vyřazení
žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2) změnu usnesení č. 152/21/RK ze dne 9. 2. 2021 v části zdroje vytápění, výše poskytnuté dotace
a podílu na celkových výdajích u níže uvedeného žadatele takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

3)

2014
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
05.12.2020 - 04.06.2022

zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

2035
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

03.01.2021 - 03.07.2022

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

2036
Kondenzační kotel na zemní plyn
90000,00 Kč
75 %
04.01.2021 - 04.07.2022

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

2037
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
04.01.2021 - 04.07.2022

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

2038
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.01.2021 - 04.07.2022

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

2039
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
04.01.2021 - 04.07.2022

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

2040
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
06.01.2021 - 06.07.2022

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

2041
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
06.01.2021 - 06.07.2022

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

2042
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
06.01.2021 - 06.07.2022

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

2043
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2044
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

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

2045
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
07.01.2021 - 07.07.2022

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

2046
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

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

2047
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
07.01.2021 - 07.07.2022

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

2048
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

08.01.2021 - 08.07.2022

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

2049
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
09.01.2021 - 09.07.2022

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

2050
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
10.01.2021 - 10.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2051
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
87500,00 Kč
80 %
11.01.2021 - 11.07.2022

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

2052
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
11.01.2021 - 11.07.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2053
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
12.01.2021 - 12.07.2022

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

2054
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

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

2055
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

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

2056
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2057
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

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

2058
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
13.01.2021 - 13.07.2022

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

2059
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
14.01.2021 - 14.07.2022

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

2060
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
17.01.2021 - 17.07.2022

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

2061
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
18.01.2021 - 18.07.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2062
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
18.01.2021 - 18.07.2022

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

2063
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
18.01.2021 - 18.07.2022

a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvy a informovat
neúspěšného žadatele o přijatém usnesení,
2)

Termín: 15. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 78/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 333/21/RK
Rozpočtové opatření č. 79/21 - úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 79/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
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dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 192.786,35 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 192.786,35 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 72.786,35 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ“,
3)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 120.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 120.000 Kč
níže uvedenému žadateli, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

1673
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
30.07.2020 - 27.01.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace.
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ,
2)

Termín: 15. 04. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 79/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 334/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů
Liberec – Františkov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů
Liberec – Františkov, p. o.“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci
z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 do výše 357.754,93 Kč a na základě kterého
dochází k úpravě termínů souvisejících s realizací a administrací projektu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit dodržení podmínek v souladu s
Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 06. 2024
USNESENÍ č. 335/21/RK
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem dokumentu Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit Strategii
rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+ ke schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 336/21/RK
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských
dopravních hřištích v Libereckém kraji pro rok 2021 v úhrnném objemu 420.000 Kč níže
uvedeným příjemcům max. do výše:
Statutární město, město, obec

IČ

Max. výše dotace v období 2021 v Kč

Česká Lípa

002 60 428

89.000

Český Dub

002 62 722

10.000

Frýdlant

002 62 781

25.000

Chrastava

002 62 871

10.000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

85.000

Košťálov

002 75 841

51.000

Liberec

002 62 978

120.000

Turnov

002 76 227

30.000

2.

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji mezi výše uvedenými příjemci provozujícími dětská dopravní hřiště
a Libereckým krajem

a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit materiál
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 337/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 77/21 – snížení výdajů v kapitole 914 06
– Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy;
individuální dotace v oblasti dopravy – Velký Valtinov
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje obce Velký Valtinov, Velký Valtinov 46,
471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 00672891, na projekt pod názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců
v obci Velký Valtinov“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 77/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „bezpečnost silničního
provozu“ ve výši 147.525 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Zvýšení bezpečnosti
chodců v obci Velký Valtinov ve výši 147.525 Kč,
2.

s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému žadateli
o dotaci na projekt ve výši 147.525 Kč
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu
3.

00276057
Obec Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25
Jablonné v Podještědí
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov
Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov a
informování řidičů o jejich aktuální rychlosti na silnici
III/26834
Inteligentní ukazatel rychlosti
ks
1
210.751
69,9997
147.525
investice
1. 4. 2021 – 30. 6. 2021

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/598/2021
na projekt pod názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov“, mezi Libereckým
krajem a obcí Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 00672891

a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/21 a smlouvu
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje OLP/598/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a obcí Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v Podještědí.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 338/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2247/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro obec Radvanec na projekt
„Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Radvanec, IČ 46750690, ze dne 18. 2. 2021, ve věci
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce
a cyklisty Radvanec – Nový Bor“, z důvodu nepředpokládaných požadavků ze strany dotčených
orgánů v rámci stavebního řízení,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace na akci Stezka pro
chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“ ze dne 30. 4. 2021 na 30. 12. 2021 a se změnou
termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 6. 2021 na 18. 2. 2022,
z důvodu nepředpokládaných požadavků ze strany dotčených orgánů v rámci stavebního řízení,
2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/2247/2019, kterým se mění termín ukončení realizace
projektu „Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“
ze dne 30. 4. 2021 na 30. 12. 2021 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu ze dne 19. 6. 2021 na 18. 2. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy: předložit materiál
- Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2247/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro obec Radvanec, na projekt
„Projektová dokumentace na akci Stezka pro chodce a cyklisty Radvanec – Nový Bor“, ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 339/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru
Ralsko 2020“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko
2020“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,

38

Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 2. 3. 2021

2.

Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
náhradník: Václav Žídek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSS LK,
náhradník: Tomáš Čáp, odborný zaměstnanec investičního oddělení KSS LK,

schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/597/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 340/21/RK
Rozpočtové opatření č. 76/21 – 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. 76/21, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy:
1. snižují výdaje u nespecifikované rezervy „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“
ve výši 773.326 Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 773.326 Kč, a to u akce:
a) III/27019 Jablonné v Podještědí (od II/270 po III/27014) ve výši 18.150 Kč,
b) Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru ve výši 367.850 Kč,
c)
d)

OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou ve výši 127.572 Kč,
II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves n./P. ve výši 212.360 Kč,

e) II/289 Bořkov ve výši 47.394 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 76/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 341/21/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 650.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Ostraha areálu Ralsko“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 325.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 342/21/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „PD silnic II. a III. třídy pro 2021“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 1.900.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy“ týkající inženýrské a konzultační činnosti k projektovým
dokumentacím na mosty a komunikace,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 950.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 343/21/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Bedřichov - integrovaný rozvoj a oprava
dopravní infrastruktury“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 11.800.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Bedřichov - integrovaný
rozvoj a oprava dopravní infrastruktury“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 5.900.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 30. 6. 2022,
3.
4.
5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2022

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 344/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28741 a III/28743 Huť
– Zásada“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“
v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náměstek Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
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náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/406/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 345/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby
I. - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/409/2021
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 346/21/RK
Zahájení zadávacího řízení „TDI - Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn - Žernov – Žlábek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDI - Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov
- Žlábek“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náměstek Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/408/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 347/21/RK
Zahájení zadávacího řízení „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
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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 Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, 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:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Čech Petr, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/364/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 348/21/RK
Zahájení zadávacího řízení „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn - Žernov – Žlábek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov
- Žlábek“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správ silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/365/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 349/21/RK
Zahájení zadávacího řízení „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov“,
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. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
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náhradník Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správ silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/366/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 350/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most ev. č. 290-023
Poniklá, přes Jizeru, Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru, Silnice II/284
Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, IČO 46433597, se
sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky za nabídkovou cenu 127.000 Kč bez DPH, tj. 153.670 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/4057/2020
mezi Libereckým krajem a účastníkem Ing. Štěpánem Illichem, IČO 46433597, se sídlem Václavská
732, 252 63 Roztoky
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 351/21/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě období pro období
od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2023 - Dopravní sdružení obcí Jablonecka
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro období od 1. ledna 2021
do 31. ledna 2023 č. OLP/23/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Dopravním sdružením
obcí Jablonecka, IČ 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou,
na základě které Liberecký kraj přispěje Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na zajištění dopravní
obslužnosti v kalendářním roce 2021 částkou ve výši 10.577.318 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit podepsání
smlouvy č. OLP/23/2021.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 352/21/RK
46

Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 2. 3. 2021
Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti – Hlavní město Praha,
Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s upraveným návrhem Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti
č. OLP/2137/2020, uzavíraným mezi hlavním městem Prahou, zastoupeným MUDr. Zdeňkem
Hřibem, primátorem města, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha – Staré Město,
IČO 00064581; Středočeským krajem, zastoupeným Mgr. Petrou Peckovou, DiS., hejtmankou kraje,
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 70891095; Jihočeským krajem, zastoupeným MUDr.
Martinem Kubou, hejtmanem kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČO 70890650 a Libereckým krajem, zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem kraje, se sídlem U
Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČO 70891508
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit upravený
návrh memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti č. OLP/2137/2020
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 353/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 290-023 Poniklá,
přes Jizeru, Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou a Silnice II/289
Bořkov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. vyloučení účastníka ABM Kontrol s.r.o., IČO 06197035, se sídlem Gorkého 658/15, 460 01
Liberec 1 dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky č. ZZVZ/0071/20 „TDI - Most
ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru, Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves
nad Popelkou a Silnice II/289 Bořkov“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (nabídka
neobsahuje číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek - celkovou
nabídkovou cenu),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru, Silnice
II/284 Lomnice nad Popelkou - Nová Ves nad Popelkou a Silnice II/289 Bořkov“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124, 293 01
Mladá Boleslav za nabídkovou cenu 391.680 Kč bez DPH, tj. 473.932,80 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/4056/2020 mezi Libereckým
krajem a společností REALSTAV MB spol. s r.o., IČO 25685210, se sídlem Klaudiánova 124, 293 01
Mladá Boleslav
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 354/21/RK
Zpoplatnění silnic I. třídy na území Libereckého kraje – Asociace krajů České republiky
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Rada kraje po projednání
souhlasí
se zasláním požadavku Asociaci krajů České republiky na vyřazení části silnice I/38 v úseku
od hranice Středočeského kraje u obce Bezděz po křižovatku se silnicí I/9 u obce Jestřebí
ze zpoplatněných silnic I. třídy ve smyslu § 22 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, aby Asociaci krajů
České republiky předložil požadavek na vyřazení části silnice I/38 v úseku od hranice Středočeského
kraje u obce Bezděz po křižovatku se silnicí I/9 u obce Jestřebí ze zpoplatněných silnic I. třídy ve
smyslu § 22 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 05. 03. 2021
USNESENÍ č. 355/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemku včetně stavby vyřazované komunikace v k. ú. Stráž nad Nisou
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Petrovice v Lužických horách
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemků v k. ú. Příšovice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním p. p. č. 7/1 o výměře 15319 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Stráž nad Nisou, obci Stráž nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví
č. 561 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, včetně
vyřazovaného tělesa komunikace č. ev. III/01326 na předmětném pozemku, obci Stráž nad
Nisou, se sídlem Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 00671916, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena po celkové rekonstrukci dané silnice a nejdéle do jednoho roku ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnice z krajské silniční sítě, předpokládaná hodnota
budoucího daru nemovitostí dle účetní evidence ke dni 30. 11. 2020 činí 2.763.454 Kč (slovy:
dva miliony sedm set šedesát tři tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých),
2. s budoucím darováním části p. p. č. 1034/1 o předpokládané výměře cca 5005,23 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Petrovice v Lužických horách, obci
Jablonné v Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 117 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Okolo Hvozdu – chodník od přechodu pro chodce Petrovice
v Lužických horách po státní hranici se SRN“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru
činí 70 Kč/m2, tj. 350.366,10 Kč,
3. s budoucím darováním části p. p. č. 926/4 o předpokládané výměře cca 147 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 926/5 o předpokládané výměře cca 114 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Příšovice, obci Příšovice, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 387 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obci
Příšovice, se sídlem Příšovice č. p. 60, 463 46 Příšovice, IČO 00263125, s tím, že darovací
smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí/souhlasu na stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever (k průmyslové
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zóně)“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 7.536 Kč (slovy: sedm tisíc pět set
třicet šest korun českých),
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/171/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Stráž nad Nisou,
2.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/172/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Jablonné v Podještědí,
3. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/180/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Příšovice
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemků a stavby vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků a stavby vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucích darovacích smluv k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 356/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku v k. ú. Roudnice v Krkonoších
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou
b) darovací smlouva
3. a) pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Kunratice u Liberce
b) darovací smlouva
4. a) pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí a k. ú. Markvartice v Podještědí
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním st. p. č. 99/2 o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba
bez čp/če, obč. vyb., LV 10001), nacházející se v k. ú. Roudnice v Krkonoších, obec Jestřabí v
Krkonoších, a evidované na listu vlastnictví č. 170 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, obci Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Roudnice 42, Jestřabí v
Krkonoších, 514 01 Jilemnice, IČO 00275794, hodnota daru dle účetní evidence činí 357 Kč
(slovy: tři sta padesát sedm korun českých), jedná se o pozemek nepotřebný a zastavěný 1/3
stavby hasičárny v majetku obce,
2. s darováním části p. p. č. 639 o výměře 58 m2, nově označené jako p. p. č. 639/2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 639 o výměře 42 m2, nově označené jako p. p.
č. 639/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/3 o výměře 322
m2, nově označené jako p. p. č. 643/16, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p. p. č. 643/4 o výměře 1036 m2, nově označené jako p. p. č. 643/17, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/4 o výměře 250 m2, nově označené jako p. p. č.
643/18,
ostatní
plocha,
způsob
využití
ostatní
komunikace,
části
p. p. č. 643/4 o výměře 53 m2, nově označené jako p. p. č. 643/19, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, části p. p. č. 643/5 o výměře 135 m2, nově označené
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3.

4.

jako p. p. č. 643/20, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 643/5
o výměře 65 m2, nově označené jako p. p. č. 643/21, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1083-228/2020 ze dne 7. 10. 2020,
nacházejících se v k. ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, obci Jenišovice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 686 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, obci Jenišovice, se sídlem Jenišovice č. p. 12, 468 33 Jenišovice, IČO 00262366,
hodnota daru dle účetní evidence činí 31.476 Kč (slovy: třicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát
šest korun českých), jedná se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví obce,
s darováním p. p. č. 136/9 o výměře 8271 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Kunratice u Liberce, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 63 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně stavby vyřazené
komunikace ev. č. III/29024 (8271 m2) na předmětném pozemku, statutárnímu městu Liberec,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru
dle účetní evidence ke dni 31. 8. 2020 činí 6.872.451,06 Kč (slovy: šest milionů osm set
sedmdesát dva tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých, šest haléřů), jedná
se o majetkoprávní vypořádání po stavbě „Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou“,
s darováním p. p. č. 1410/5 o výměře 255 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1410/6 o výměře 798 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1410/7 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 1410/8 o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
1410/9 o výměře 391 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1410/10 o
výměře 102 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v k. ú.
Markvartice v Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1041
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, p. p. č. 1262/39 o
výměře 75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/40 o výměře
179 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/41 o výměře 12 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/42 o výměře 206 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/43 o výměře 34 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/44 o výměře 137 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/45 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 1262/46 o výměře 285 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/47 o výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/48 o výměře 240 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/49 o výměře 371 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/50 o výměře 50 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/51 o výměře 25 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/54 o výměře 104 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/55 o výměře 69 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/56 o výměře 172 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/57 o výměře 23 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/58 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/59 o výměře 98 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/60 o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/61 o výměře 167 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/62 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/63 o výměře 166 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/68 o výměře 87 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/69 o výměře 205 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 1262/70 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
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p. p. č. 1262/71 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
1262/72 o výměře 339 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/73
o výměře 253 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/74 o výměře
79 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 1262/75 o výměře 68 m2,
ostatní
plocha,
způsob
využití
zeleň,
p. p. č. 1262/76 o výměře 75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 1335/10 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 1335/11 o výměře 43 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 1025 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, městu Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí,
IČO 00260576, hodnota daru dle účetní evidence činí 334.560 Kč (slovy: tři sta třicet čtyři tisíc
pět set šedesát korun českých), jedná se o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem ve
vlastnictví města,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/173/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Jestřabí v Krkonoších,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/174/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Jenišovice,
3.
4.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/175/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/176/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Jablonné v Podještědí

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků a stavby vyřazené komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení darování pozemků a stavby vyřazené komunikace Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 357/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
a)
staveb SO 103 a SO 104 v k. ú. Oldřichov na Hranicích
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním stavby SO 103 Místní komunikace Oldřichov na Hranicích a SO 104 Točka autobusu
Oldřichov na Hranicích na pozemcích ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, a to:
- st. p. č. 155 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště,
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- p. p. č. 529/1 o výměře 245 m2, zahrada,
- p. p. č. 682 o výměře 1371 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 683 o výměře 449 m2, zahrada,
- p. p. č. 1029/1 o výměře 507 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
- p. p. č. 1192 o výměře 1809 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1234 o výměře 2337 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1258/1 o výměře 8895 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1258/2 o výměře 174 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 1262/1 o výměře 4074 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
nacházejících se v k. ú. Oldřichov na Hranicích, obci Hrádek nad Nisou, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, vybudovaných v rámci projektu „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“, městu Hrádek
nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, hodnota
dle závěrečného vyúčtování činí 1.403.563,63 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tři tisíc pět set šedesát
tři korun českých, šedesát tři haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/177/2021 mezi Libereckým krajem a městem Hrádek
nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na darování staveb k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení staveb Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení darovací
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 358/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemku v k. ú. Arnultovice v Novém Boru
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem p. p. č. 1998/10 o výměře 2293 m2, ostatní plocha, způsob využitá silnice, nacházející se
v k. ú. Arnultovice u Nového Boru, obci Nový Bor, a evidované na listu vlastnictví č. 2322
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,
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IČO 65993390, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 63.2-2594/2020
ze dne 8. 10. 2020 ve výši 120.820 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc osm set dvacet korun českých),
jedná se o pozemek, který je trvale dotčen stavbou „I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění“,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/178/2021 mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 359/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí směna
a)
pozemků v k. ú. Dolní Libchava, k. ú. Horní Libchava, k. ú. Skalice u České Lípy
a k. ú. Okrouhlá u Nového Boru
b)
smlouva o realizaci přeložky
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje v rámci stavby „Přeložka silnice I/9 Nový Bor – Dolní
Libchava“ – SO 120 Přeložka silnice III/2628 v km 0,174, SO 121 Přeložka silnice III/26212
v km 1,900, SO 124 Přeložka silnice III/2628 v km 5,762, SO 125 Přeložka silnice III/2627
v km 6,820 a SO 126 Přeložka silnice II/262 v km 9,211, a to:
- části p. p. č. 397/2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p. p. č. 397/4, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p. p. č. 397/5, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k. ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví
č. 5118 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
- části p. p. č. 2029/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p. p. č. 2038/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v k. ú. Horní Libchava, obci Horní Libchava, evidovaných na listu vlastnictví
č. 387 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
- části p. p. č. 2362/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy, evidované na listu
vlastnictví č. 798 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa,
- části p. p. č. 142, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- části p. p. č. 557/2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
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nacházejících se v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá, evidovaných na listu
vlastnictví č. 350 a č. 426 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa,
za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390 (dále jen „ŘSD ČR“),
a to:
- část p. p. č. 762/30, orná půda,
- část p. p. č. 763/2, orná půda,
nacházejících se v k. ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa, evidovaných na listu vlastnictví
č. 5163 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
- část p. p. č. 598/14, ostatní plocha, silnice,
nacházející se v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá, evidovaných na listu vlastnictví
č. 349 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
kdy ŘSD ČR se dále zavazuje na své náklady majetkoprávně vypořádat níže uvedené části
pozemků a následně je převést do vlastnictví Libereckého kraje, a to:
- část p. p. č. 545/2, orná půda,
- část p. p. č. 763/1, orná půda,
- část p. p. č. 420/3, orná půda,
- část p. p. č. 420/6, orná půda,
- část p. p. č. 421/7, orná půda,
nacházejících se v k. ú. Dolní Libchava, obci Česká Lípa,
- část p. p. č. 1278/2, ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha,
- část p. p. č. 1003/4, orná půda,
- část p. p. č. 1185, lesní pozemek,
- část p. p. č. 1195, lesní pozemek,
- část p. p. č. 11272/1, lesní pozemek,
- část p. p. č. 1279/1, lesní pozemek,
- část p. p. č. 2041, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- část p. p. č. 1003/1, orná půda,
- část p. p. č. 1111/1, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 1132, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
- část p. p. č. 1164/1, orná půda,
- část p. p. č. 1193, orná půda,
- část p. p. č. 1294/1, orná půda,
- část p. p. č. 1278/1, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 1079/2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
- část p. p. č. 1184, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- část p. p. č. 1278/4, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
nacházejících v k. ú. Horní Libchava, obci Horní Libchava,
- část p. p. č. 1407/1, orná půda,
- část p. p. č. 1747/2, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 1696/3, orná půda,
- část p. p. č. 1713, orná půda,
- část p. p. č. 1749/2, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 1746/2, orná půda,
- část p. p. č. 1747/3, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 1796/15, orná půda,
- část p. p. č. 1749/1, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 1710/5, orná půda,
- část p. p. č. 1749/3, trvalý travní porost,
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b)

nacházejících se v k. ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy,
- část p. p. č. 557/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- část p. p. č. 560, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 554, zahrada,
- část p. p. č. 218/10, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 555, trvalý travní porost,
- část p. p. č. 558, trvalý travní porost,
nacházejících se v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru, obci Okrouhlá,
majetkoprávní vypořádání bude bez doplatku,
se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

schvaluje
předložený návrh smlouvy o realizaci přeložky číslo OLP/179/2021 uzavřené mezi Libereckým
krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí směnu pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení budoucí směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 360/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou od ÚZSVM
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím podílu o velikosti 30/37 na st. p. č. 564/2 o výměře 28 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, na které stojí stavby bez čp/če, garáž (LV 152), podílu o velikosti 30/37
na p. p. č. 2313/4 o výměře 121 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a podílu
o velikosti 30/37 na p. p. č. 2313/5 o výměře 249 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházejících se v k. ú. Vysoké nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou,
evidovaných na listu vlastnictví č. 343 Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111, za podmínky zřízení
věcného práva ve prospěch oprávněného, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, spočívající v závazku povinného, tj. Libereckého kraje, nezcizit převáděný
pozemek a nezatížit ho zástavním právem po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva ve prospěch Libereckého kraje do katastru nemovitostí a dále že po dobu
10 let bude Liberecký kraj převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu, nebude jej využívat
ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům nebo jej pronajímat či přenechávat
do pachtu,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Integrovaná
střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, se sídlem Dr. Karla Farského 300, 512 11
Vysoké nad Jizerou, IČO 00087891, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
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do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje zaslání žádosti
a výpisu ze Zastupitelstva Libereckého kraje na Úřad pro zastupování státu ve věci
majetkových.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 361/21/RK
Majetkoprávní operace – zúžení předmětu nájmu v budově „D“ Krajského úřadu Libereckého
kraje na základě nájemní smlouvy OLP/2562/2018 - HUNTSMAN (Czech Republic) s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/2652/2018 ze dne 29. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne
1. 11. 2019, uzavřenou s obchodní korporací HUNTSMAN (Czech Republic) s. r. o., se sídlem
Konviktská 292/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 26419254, na pronájem prostor
nacházejících se ve 4. nadzemním podlaží budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob
využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 4049 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví
č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, z důvodu
proběhlé rekonstrukce budovy D došlo ke změně předmětu pronájmu, resp. zmenšení výměry
pronajatých nebytových prostor, nově o celkové podlahové ploše 1964,7 m2 (původně
2032,17 m2), za nájemné ve výši 148,92 Kč (slovy: sto čtyřicet osm korun českých, devadesát
dva haléřů) bez DPH za m2/měsíc, na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2020,
b) předložený návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. OLP/2652/2018 mezi Libereckým krajem
a obchodní korporací HUNTSMAN (Czech Republic) s. r. o.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 362/21/RK
Rozpočtové opatření č. 63/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14
– Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného
odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (dále jen ZZS LK),
příspěvkové organizace, IČ: 46744991, ve výši 7.000.000 Kč, v termínu do 17. 3. 2021,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/21, kterým se:
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1.

2.

navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu
investic Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1
– Staré Město, příspěvkové organizace, IČ: 46744991, ve výši 7.000.000 Kč,
navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 7.000.000 Kč na finanční krytí investiční akce „ZZS LK
– Dostavba a rekonstrukce výjezdové základny letecké Zdravotnické záchranné služby“

a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, informovat o přijatém usnesení ředitele
příspěvkové organizace,
2.

Termín: 08. 03. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 63/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 363/21/RK
Rozpočtové opatření č. 70/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14
– Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného
odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy
(dále jen SPŠSE a VOŠ), příspěvkové organizace, IČ: 46747991, ve výši 430.000 Kč, v termínu
do 17. 3. 2021,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 70/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu
investic Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy,
Masarykova 3/460, 460 84 Liberec 1, příspěvkové organizace, IČ: 46747991, ve výši
430.000 Kč,
2.

navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 430.000 Kč na finanční krytí investiční akce „SPŠSE a VOŠ
Liberec – oprava střechy na hlavní budově“
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, informovat o přijatém usnesení ředitele
příspěvkové organizace,
2.

Termín: 08. 03. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 70/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2021

USNESENÍ č. 364/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou (FAMA 2020/09/071)
b)
budoucí kupní smlouva
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Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí části p. p. č. 5853 o předpokládané výměře cca 83 m2, orná půda, v katastrálním
území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidované na listu vlastnictví č.
1063 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 350 Kč za 1 m2, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke
stavební akci „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice“,
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto v budoucnu nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily;
schvaluje
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/402/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení budoucí koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 365/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou (FAMA 2020/11/003)
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- p. p. č. 349/2 o výměře 50 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
- p. p. č. 350/2 o výměře 22 m2, lesní pozemek,
- p. p. č. 1635/2 o výměře 181 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 1635/7 o výměře 75 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Paseky nad Jizerou, obec Paseky nad Jizerou, evidovaných na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od obce Paseky nad Jizerou, se sídlem Paseky nad Jizerou č. p. 42, 512 47 Paseky nad Jizerou,
IČO 00580791, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.680 Kč (slovy: devatenáct tisíc
šest set osmdesát korun českých), nutný výkup v rámci akce: „Silnice III/29057 Paseky
nad Jizerou, rekonstrukce silnice“, refundace nebude uplatněna,
b)

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

schvaluje
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předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/407/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Paseky
nad Jizerou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 30. 03. 2021
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 366/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Volfartická Nová Ves (FAMA 2020/11/020)
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru
- p. p. č. 227/5 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 227/6 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
- p. p. č. 228/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Volfartická Nová Ves, obci Volfartice, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od obce
Volfartice, se sídlem Volfartice č.p. 59, 47 112 Volfartice, IČO 00261076 hodnota daru
dle účetní evidence činí 295,36 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět korun českých, 36 haléřů),
na předmětných pozemcích se nachází „stavba silnice č. III/2627“,
b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/445/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Volfartice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
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Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 367/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemků v k. ú. Semily
b)
dodatek č. 3 k budoucí kupní smlouvě č. OLP/5426/2018
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí části p. p. č. 470, ovocný sad, a části p. p. č. 4151, ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, o celkové předpokládané výměře 215 m2, nacházejících se v katastrálním území
Semily, obci Semily, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od města Semily, se sídlem Husova 82,
513 01 Semily, IČO 00276111, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 338 Kč/m2
bez DPH, kdy k uvedené kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných
právních předpisů, do 90 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, na pozemcích
bude realizována výstavba objektu v rámci projektu Transformace zařízení Služby sociální péče
TREZEA, příspěvková organizace,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Služby sociální péče TEREZA, se sídlem 512 06 Benešov u Semil 180, IČO 00193771,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh dodatku č. 3 k budoucí kupní smlouvě číslo OLP/5426/2018 mezi Libereckým
krajem a městem Semily
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 368/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Železný Brod
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou
b) budoucí darovací smlouva
3. a) pozemku v k. ú. Bzí u Železného Brodu
b) budoucí darovací smlouva
4. a) pozemků v k. ú. Jilemnice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 3296/1 o předpokládané výměře cca 180 m2, ostatní plocha,
silnice, části p. p. č. 3299 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Železný Brod, obci Železný Brod, evidovaných na listu vlastnictví č. 92
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2.

3.

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, městu
Železný Brod, se sídlem nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633, do šesti měsíců
ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce
„Chodník podél silnice II/292 v části obce Pelechov, Železný Brod“, předpokládaná účetní
hodnota budoucího daru 100 Kč/m2, tj. 18.800 Kč,
s budoucím darováním části p. p. č. 2503 o předpokládané výměře cca 1120 m2, ostatní plocha,
silnice, v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, obci Hodkovice nad Mohelkou,
evidované na listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, městu Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce „Oprava chodníku podél
ulice Liberecké, Hodkovice nad Mohelkou“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru
49 Kč/m2, tj. 54.880 Kč,
s budoucím darováním části p. p. č. 907 o předpokládané výměře cca 44 m2, ostatní plocha,
silnice, v katastrální území Bzí u Železného Brodu, obci Železný Brod, evidované na listu
vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, Římskokatolické farnosti Bzí, se sídlem Františka Balatky 132, 168 22 Železný
Brod, IČO 60252481, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce „Kostel Nejsvětější Trojice na st. p. č. 2,
Železný Brod – Bzí, k. ú. Bzí u Železného Brodu – Dešťová kanalizace – drenáže, vsakování“,
předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 100 Kč/m2, tj. 4.400 Kč,

4.

s budoucím darováním části p. p. č. 341/3 o předpokládané výměře cca 18 m2, ostatní plocha,
silnice, části p. p. č. 2317 o předpokládané výměře cca 3 m2, ostatní plocha, silnice,
v katastrálním území Jilemnice, obci Jilemnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 704
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, městu Jilemnice,
se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO 00275808, do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ke stavbě chodníku v rámci akce
„JILEMNICE - Zvýšení bezpečnosti na silnici II/286 - ul. Krkonošská, bude provedena úprava
přechodu pro pěší“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru 61 Kč/m2, tj. 1.281 Kč,
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/378/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Železný Brod,
2.
3.
4.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/380/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Hodkovice nad Mohelkou,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/381/2021 mezi Libereckým krajem
a Římskokatolickou farností Bzí,
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/383/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Jilemnice

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
a) předložit návrh budoucího darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 369/21/RK
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Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemků v k. ú. Chuchelna
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Vyskeř
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 1907/3 o výměře 15 m2, nově označené jako p. p. č. 1907/11, ostatní
plocha, jiná plocha, části p. p. č. 1907/3 o výměře 22 m2, nově označené jako p. p. č. 1907/12,
ostatní plocha, jiná plocha, obě vymezené geometrickým plánem č. 773-107/2020 ze dne
26. 10. 2020 a st. p. č. 265/2 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí
stavba Chuchelna, č. p. 220, rod. dům, LV 628, jež je součástí pozemku st. 265/1, LV 628),
v katastrálním území Chuchelna, obci Chuchelna, evidovaných na listu vlastnictví č. 415
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
za kupní cenu
ve výši 22.000 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých), jedná se o nepotřebné pozemky
mimo těleso silnice,
2. s prodejem části p. p. č. 3568 o výměře 21 m2, nově označené jako p. p. č. 3568/2, ostatní
plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 878-36/2020 ze dne 16. 11. 2020,
v katastrálním území Vyskeř, obci Vyskeř, evidované na listu vlastnictví č. 317 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
za kupní cenu ve výši 10.500 Kč (slovy: deset tisíc pět set korun českých), jedná
se o nepotřebný pozemek mimo těleso silnice, který vznikl zřejmě chybou v digitalizaci
katastrální mapy,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/372/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/376/2021 mezi Libereckým krajem a

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

2.

a)

předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 370/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce kuchyně pavilonu C Domova
pro seniory Vratislavice nad Nisou“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/150/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24,
460 01 Liberec, IČO: 27298370, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 802.102,67 Kč bez DPH,
tj. 922.418,07 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 93.927 Kč bez DPH, tj. 108.016,05 Kč vč. DPH,
čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o 708.175,67 Kč bez DPH, tj. 814.402,02Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 371/21/RK
Veřejná zakázka „Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p. o.“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/627/2019, uzavíraný v souladu § 222 odst. 4, 5 a
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
a společností MSV Liberec, s.r.o., IČO 61328952, se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 280.132,95 Kč bez DPH, tj. 322.152,89 včetně DPH a méněpráce
ve výši 360.530,45 Kč bez DPH, tj. 414.610 Kč včetně DPH, cena je tedy nižší o 80.397,50 Kč bez
DPH, tj. 92.457,12 Kč včetně DPH a činí 5.898.683,81 Kč bez DPH tj. 6.783.486,38 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 372/21/RK
Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 7. 1. 2021 na 12. 3. 2021 u zadávacího řízení veřejné zakázky
„Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 373/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“,
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
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jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování OŠMTS,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů OŠMTS,
Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy, Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola
v Turnově,
náhradník: Mgr. Renata Šubrtová, zástupce ředitelky školy, Střední uměleckoprůmyslová škola
a vyšší odborná škola v Turnově,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/273/2021
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,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 04. 2021

USNESENÍ č. 374/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec - rekonstrukce střechy budovy dílen“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
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Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Jana Kočí, ředitelka Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Bc. Dagmar Renčínová, zástupce ředitelky, Střední průmyslové školy textilní,
Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/320/2021
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: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 375/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Střední školy v Lomnici
nad Popelkou, Pivovarská 80“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5/2020, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222
odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností ANTON A SYN s.r.o., se sídlem č. p. 84, 542 23 Mladé Buky,
IČO: 04881681, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 266.308,18 Kč bez DPH, tj. 322.232,90 Kč
vč. DPH a méněpráce ve výši 49.068 Kč bez DPH, tj. 59.372,28 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny o 217.240,18 Kč bez DPH, tj. 262.860,62 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 376/21/RK
65

Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 2. 3. 2021
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace – stavební práce“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 9. 2. 2021 na 9. 3. 2021 a o změně předpokládané
hodnoty z 21.305.934,56 Kč bez DPH na 21.559.818,98 Kč bez DPH u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace – stavební práce“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 377/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické
náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Building management solutions s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 28812999, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – údaje v nabídce neodpovídají skutečnosti,
mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Snížení energetické náročnosti pavilonu
v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro pozemní stavby – DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka HORTECH estate s.r.o., se sídlem
Kamenná 463, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín, IČO 04101456,
za nabídkovou cenu 51.850 Kč (není plátce DPH),
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/20/2021
mezi Libereckým krajem a dodavatelem HORTECH estate s.r.o., se sídlem Kamenná 463, Děčín
XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín, IČO 04101456
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 378/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické
náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově
údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“, a to
účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2,
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 160.000 Kč
bez DPH, tj. 193.600 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/19/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem
Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 379/21/RK
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování – podsbírka Umělecké hodiny
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka Umělecké
hodiny (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Michaela Putíková, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných z
ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková, DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea v Liberci,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/593/2021
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k
zadávání veřejných zakázek.
Termín: 15. 03. 2021
USNESENÍ č. 380/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky
a Památník Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky
a Památník Jiřího Harcuby (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, 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
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Ing. Miklík Zbyněk, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková, DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. Brož René, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2.
3.

závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/360/2021 – část 1,
závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/361/2021 – část 2,

4. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/362/2021 – část 3
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.
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Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 381/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy prostor
pro Speciálně pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka TOMWORK s.r.o., se sídlem Školská 689/20, Nové Město, Praha 1,
110 00, IČO 09550526, analogicky v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2. o vyloučení účastníka Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec,
460 01, IČO 27298370, analogicky v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
3.

o vyloučení účastníka REN – LOK s.r.o., se sídlem Rižská 374, Liberec 8, 460 08,
IČO 05471699, analogicky v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění – nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zdůvodněna)

4.

o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy prostor pro Speciálně
pedagogické centrum v Jablonci nad Nisou“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka REVIST s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Praha Stodůlky, IČO 24815756,
za nabídkovou cenu 2.626.493,09 Kč bez DPH, tj. 3.178.056,64 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3547/2020 mezi Libereckým krajem a společností
REVIST s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Praha Stodůlky, IČO 24815756
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 15. 04. 2021
USNESENÍ č. 382/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U
Balvanu 16, p. o. – stavební práce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace,
náhradník Mgr. Petr Kvoch, zástupce ředitele Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace,
schvaluje
1 text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/186/2021
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: 20. 03. 2021
USNESENÍ č. 383/21/RK
Předběžná tržní konzultace „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o vypsání předběžné tržní konzultace „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB
DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“
dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
schvaluje
text „oznámení předběžné tržní konzultace“
jmenuje
zástupce pro jednání:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek
a informatiky,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic - manažer projektu,
Ing. Pavel Matějka, příkazník LK - manažer BIM,
Ing. Štěpánka Tomanová – koordinátor BIM,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek - administrátor PTK
a VZ,
PhDr. et Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zástupce
resortního odboru
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2021
USNESENÍ č. 384/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej
a)
pozemku v k. ú. Rýnovice
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím prodejem části p. p. č. 805/2 o předpokládané výměře cca 170 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v k. ú. Rýnovice, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví
č. 2156 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
obchodní korporaci A. RAYMOND JABLONEC s. r. o., se sídlem Československé armády 4609/27,
Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 60486414, do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí
ke
stavbě
chodníku
v
rámci
akce
„A. RAYMOND JABLONEC s. r. o. PARKOVIŠTĚ OA na p. p. č. 823/9 a 78 v k. ú. Rýnovice“, za
kupní cenu ve výši 500 Kč za m2, s tím, že budoucí kupující nechá na své náklady vypracovat
geometrický plán,
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/31/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní
korporaci A. RAYMOND JABLONEC s. r. o.
a ukládá
Mgr. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 30. 03. 2021
zajistit po schválení budoucího prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
budoucí kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 385/21/RK
Majetkoprávní operace – záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Hejnice
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje nemovitých věcí ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, a to st. p. č. 456 o výměře 766 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 416, jiná st., st. p. č. 542 o výměře
404 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 434,
obč. vyb., st. p. č. 543 o výměře 2358 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Hejnice, č. p. 435, obč. vyb., st. p. č. 800 o výměře 319 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je stavba Hejnice, č. p. 164, obč. vyb., st. p. č. 1024 o výměře 701 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice, č. p. 349, obč. vyb., p. p. č. 781/2 o výměře 19353
m2, ostatní plocha, způsob využití, p. p. č. 799/1 o výměře 2126 m2, vodní plocha, způsob
využití vodní nádrž umělá, část p. p. č. 796/1 o výměře 682 m2, nově označená jako p. p. č.
796/8, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1743170/2020 ze dne 13. 7. 2020, část p. p. č. 796/2 o výměře 4381 m2, nově označená jako p. p. č.
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796/9, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1743170/2020 ze dne 13. 7. 2020, nacházejících se v k. ú. Hejnice, obci Hejnice, evidovaných na
listu vlastnictví č. 480 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Frýdlant, včetně všech součástí a příslušenství, Jednotě bratrské, se sídlem Boženy Němcové
54/9, 460 01 Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111, za kupní cenu ve výši 21.906.000 Kč (slovy:
dvacet jedna milionů devět set šest tisíc korun českých), za podmínky, že areál bude po dobu
15 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva využíván výhradně za účelem vzdělávání a
výchovy žáků, a dále sjednání předkupního právo a výhrady zpětné koupě po dobu 15 let ode
dne vkladu vlastnického práva k areálu v Hejnicích ve prospěch Libereckého kraje, a dále
sjednání předkupního práva ve prospěch Jednoty bratrské, se sídlem Boženy Němcové 54/9,
460 01 Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111, k st. p. č. 788 o výměře 496 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Hejnice č. p. 163, obč. vyb.,
st. p. č. 834 o výměře 350 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez
čp/če, garáž, st. p. č. 1112 o výměře 114 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
bez čp/če, jiná st., části p. p. č. 796/1 o výměře 2660 m2, označené jako p. p. č. 796/1, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1743-170/2020 ze dne
13. 7. 2020, a části p. p. č. 796/2 o výměře 6870 m2, označené jako p. p. č. 796/2, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 1743-170/2020 ze dne 13. 7.
2020, nacházejících se v k. ú. Hejnice, obci Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 480 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, za kupní cenu v čase
a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
2. záměr darování nemovitých věcí ve správě příspěvkové organizace Střední škola hospodářská
a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, a to st. p. č. 1175 o výměře 61 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, a stavby bez čp/če, jiná st., která stojí na st. p. č. 1175 (ve vlastnictví Libereckého
kraje) a st. p. č. 1176 (ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad), nacházejících
se v k. ú. Hejnice, obci Hejnice, evidovaných na listu vlastnictví č. 480 a č. 1088 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, Jednotě bratrské, se sídlem Boženy
Němcové 54/9, 460 01 Liberec V-Kristiánov, IČO 47475111, hodnota daru dle znaleckého
posudku č. 11171-341-2020 a č. 3118-19/2020 ze dne 30. 12. 2020 činí 25.620 Kč (slovy:
dvacet pět tisíc šest set dvacet korun českých), za podmínky, že nemovitosti budou po dobu 15
let ode dne provedení vkladu vlastnického práva využívány výhradně za účelem vzdělávání a
výchovy žáků, a dále sjednání předkupního právo a výhrady zpětné koupě po dobu 15 let ode
dne vkladu vlastnického práva k nemovitostem v Hejnicích ve prospěch Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění záměru prodeje
a darování na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 386/21/RK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok
2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
I. s programem Podpora hospodaření v lesích pro rok 2021 Lesnického fondu Libereckého kraje,
II. s podmínkami a vyhlášením programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2021 Lesnického
fondu Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit návrh programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2021 Lesnického fondu Libereckého
kraje včetně příloh Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 387/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 80/21 - úprava kapitoly 917 – Transfery
– Nábytková banka Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 80/21, kterým se upravují specifické ukazatele
v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství následovně:
1) snižují se výdaje celkem o 300.000 Kč u specifického ukazatele „Sanace staré ekologické zátěže
v Srní - Ing. V. Ladýř -LADEO“ o celkovou částku 300.000 Kč,
2) navyšují se výdaje celkem o 300.000 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
„Podpora činnosti - Nábytková banka Libereckého kraje
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/21
k projednání a schválení.
Termín: 30. 03. 2021
USNESENÍ č. 388/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančních darů
1. ve výši 180.000 Kč od dárce Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, se sídlem
Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841 ve prospěch Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO: 00083194, na realizaci projektu „Plánování aktivit vedoucích k intenzívnější
spolupráci mezi česko-německými regiony“,
2.

ve výši 41.000 Kč od dárce Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, se sídlem Železná
24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841, ve prospěch Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO: 00083194, na realizaci projektu „Digitální formáty – Česko-německé kreativní
workshopy pro děti v online prostředí“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 06. 04. 2021
USNESENÍ č. 389/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 69/21 - úprava kapitoly 917 07 – Transfery odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v rámci programu Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 69/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora postupových soutěží a přehlídek
neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže a dospělých“, v celkové výši 480.000 Kč
a současně se navyšují výdaje, zavádí se nové specifické ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v úhrnném objemu 480.000, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého v celkové výši
480.000 Kč na podporu postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit níže
uvedeným příjemcům:

Příjemce/
forma

Název projektu/
účel projektu

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Josefův
Důl
spolek

Josefodolské divadelní
jaro 2021
Krajská postupová
přehlídka venkovských
divadelních souborů
„Josefodolské divadelní
jaro“ je postupová
přehlídka venkovských
divadelních souborů na
Národní přehlídku do
Vysokého n.J.
„Krakonošův divadelní
podzim“, koná se 7. –
9.5.2021

2.

Divadelní
spolek
ODEVŠAD
spolek

Krajské kolo postupové
přehlídky přednesu a
divadla poezie Wolkrův
Prostějov pro Lib. kraj
Krajská divadelní
přehlídka divadla poezie a
přednesu Wolkrův
Prostějov je přehlídkou
s možností postupu na
národní přehlídku
Wolkrův Prostějov
v Prostějově. Vzhledem
k situaci pořadatel
předpokládá, že projekt
uskuteční případně
přesunutím termínu.

3.

Dům dětí a
mládeže
Větrník,
Liberec,

Postupové přehlídky
dětských recitátorů 2021
v Libereckém kraji

1.

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Josefův
Důl 100,
46844
Josefův
Důl

6025417
3

* doba trvání –
3 dny

28.000
Kč

4.1. –
31.12.
2021

ne

Milostín
127, 27004
Milostín

2703738
0

* seminář – 18
hodin

38.000
Kč

1.1. –
30.6.
2021

ne

Riegrova
1278/16,
46001
Liberec

7129451
1

* krajské kolo
přehlídky – 1
den

29.000
Kč

1.2. –
31.12.
2021

ne
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Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace
projektu

De minimis

č.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu
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příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Podpora postupové
soutěže v recitaci. Žadatel
zorganizuje krajské kolo a
všechna distanční kola
Libereckého kraje. Na
krajské kolo navazuje
celostátní přehlídka
v gesci NIPOS-ARTAMA.

* okresní kolo
přehlídky – 1
den

Kruh přátel
DPS
Vrabčáci, z.s.
spolek

Krajské kolo přehlídky
dětských pěveckých sborů
2021
Krajská přehlídka
dětských pěveckých sborů
z Libereckého kraje je
rozložena do dvou bloků.
Soutěží se ve čtyřech
kategoriích. Do
celostátního kola soutěže
postupuje jeden sbor.

Mozartova
24, 46604
Jablonec
nad Nisou

LS Na Židli
z.s.
spolek

XXXI.Turnovský
drahokam
Regionální loutkářská
přehlídka pro Liberecký
kraj a Český ráj s přímým
postupem na národní
přehlídku Loutkářská
Chrudim. Přehlídku bude
hodnotit tříčlenná odborná
porota, ale také dětská
divácká porota, která
rozhodne o držiteli putovní
ceny.

sídliště
Jana
Patočky
1670,
51101
Turnov

6.

Studio
Kokos, z. s.
spolek

Severočeská předkola
hudebních soutěží
Mladí muzikanti se
celoročně vzdělávají
v různých volnočasových
kroužcích a díky hudebním
soutěžím mají možnost
porovnat své nadání
s jinými muzikanty z okolí.
Často je tento
„konkurenční boj“ pohání
dopředu a oni se snaží být
stále lepší.

Rovná 336,
46801
Jablonec
nad Nisou

7.

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Dětská scéna 2021
Otevřená regionální
přehlídka dětských
divadelních souborů
s postupem na celostátní
přehlídku „Dětská scéna
2021“ ve Svitavách

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Tanec srdcem 2021
Regionální postupové
přehlídky dětských a
dospělých skupin
scénického tance
s postupem na celostátní
přehlídky „Kutná hora
2021“ – děti a „tanec,
tanec... 2021“ – mládež a

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

4.

5.

8.
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6466844
4

* doba trvání –
1 den
* porota – 3
členové
* postupující
sbor – 1
* oceněné
sbory - 10

27.000
Kč

1.4. –
31.12.
2021

ne

2660686
1

* doba trvání –
1 den

15.000
Kč

4.1. –
31.5.
2021

ne

0229587
3

* doba trvání –
3 dny
* počet
postupujících
uskupení –
minimálně 10

59.000
Kč

1.4. –
20.12.
2021

ne

2276863
7

* krajská
postupová
přehlídka – 2
dny

60.000
Kč

4.1. –
15.7.
2021

ne

2276863
7

* krajská
postupová
přehlídka – 2
dny

60.000
Kč

4.1. –
31.10.
2021

ne
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dospělí v Jablonci nad
Nisou

9.

10.

11.

2)

Taneční
škola Duha
o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Celostátní kolo Festivalu
tanečního mládí 2021 Mistrovství ČR
Posláním této soutěže je
podpora tvůrčí aktivity
dětských a juniorských
tanečních kolektivů a
konfrontace výsledků
práce nejlepších
choreografů z celé ČR,
pracujících s prostorem
tanečního parketu. Účast 3
a 4 nejlepší kolektivy
z regionálních kol.

Taneční
škola Duha
o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Regionální kolo Festivalu
tanečního mládí 2021
Posláním této soutěže je
podpora tvůrčí aktivity
tanečních kolektivů a
konfrontace práce
choreografů
Severočeského regionu.
Čtyři nejlepší kolektivy
v každé věkové kategorii a
disciplíně postupují na
Celostátní kolo FTM –
Mistrovství ČR.

Taneční
škola Duha
o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Českolipský zvoneček
2021
Podpora postupové
soutěže dětí, juniorů,
mládeže a seniorů
v předtančení
s dvacetiletou tradicí.
Nejlepší kolektivy
z jednotlivých soutěží
postupují na Regionální
kolo FTM konané
v průběhu října 2021
v České Lípě.

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

2503151
1

* doba trvání
soutěže – 2
dny
* počet
soutěžních
disciplín – 14
* počet
soutěžících –
tanečníků 800

60.000
Kč

6.1. –
30.11.
2021

ne

2503151
1

* doba trvání –
1 den
* počet
soutěžních
disciplín – 20
* počet
soutěžících –
tanečníků 450

54.000
Kč

6.1. –
30.11.
2021

ne

2503151
1

* doba trvání –
1 den
* počet
soutěžních
disciplín – 15
* počet
soutěžících –
tanečníků 250

50.000
Kč

6.1. –
30.11.
2021

ne

o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého na podporu
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit níže uvedeným příjemcům,
z důvodu administrativního nesouladu:
Název žadatele

Název projektu

IČ/
Nar.

Úroveň
soutěže

1

SVČ Žlutá ponorka
Turnov, přísp. org.

Turnovský Štěk 2021

00855022

oblastní

žádost byla
podána pouze
elektronicky

2

SVČ Žlutá ponorka
Turnov, přísp. org.

Turnovský Kos 2021 - Oblastní přehlídka
dětských pěveckých talentů z Turnova a
okolí

00855022

oblastní

žádost byla
podána pouze
elektronicky

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu postupových
soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci, o jejichž dotaci rozhoduje rada kraje
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a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje rozpočtové opatření č. 69/21
jako písemnou informaci,
2)

3)

Termín: 30. 03. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci
č. PM 168/2020,
Termín: 30. 04. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat neúspěšné žadatele o neposkytnutí dotace, z důvodu administrativního
nesouladu.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 390/21/RK
Rozpočtové opatření č. 71/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 71/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených
na řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši
30.000 Kč a současně se navyšují výdaje, zavádí se nové specifické ukazatele v kapitole 917 07
– Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v úhrnném objemu 30.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce, a v této výši.

č.
z. žadatel
1 Biskupství
litoměřick
é
2 Kultura,
z.s.

IČO/
datum
nar.
0044512
6

0512044
6

sídlem/
trvale
bytem
Dómské
náměstí
1/1, 412
01
Litoměřice
Hrdinů
514/28,
460 01
Liberec
XII - Staré
Pavlovice

název akce
Noc kostelů 2021

Slavnostní online
koncert k otevření
Severočeského muzea v
Liberci aneb UMĚNÍ
MEZI UMĚNÍM

schvaluje
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předp
oklád
aný
termí
n
konán max. výše konečné
í akce fin. podpory
28.05.
10 000,00
2021

07.02.
2021

Záštita v roce 2020 –
ano/ne – kdo, kolik
ano, Vinklátová, 20
000 Kč

20 000,00 Ne
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vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která se uzavře
s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
rozpočtové opatření č. 71/21 jako písemnou informaci,
b)

Termín: 30. 03. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného vzoru mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými podpořenými žadateli, k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni
hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu
na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 391/21/RK
Vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – elektronické zabezpečovací signalizace Dominus
a elektrické požární signalizace Zetller - svěřeného Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2021

USNESENÍ č. 392/21/RK
Písemné informace
a)
Zpráva o hospodaření Lesnického fondu Libereckého kraje v roce 2020
b)
Zpráva o hospodaření Fondu ochrany vod Libereckého kraje v roce 2020
c)
Zřízení komise pro soutěž „Kniha roku Libereckého kraje"
d)
Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za II. pololetí roku 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Zpráva o hospodaření Lesnického fondu Libereckého kraje v roce 2020,
b)
c)

Zpráva o hospodaření Fondu ochrany vod Libereckého kraje v roce 2020,
Zřízení komise pro soutěž "Kniha roku Libereckého kraje",

d)

Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za II. pololetí roku 2020.

USNESENÍ č. 393/21/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
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a)
b)

Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2020
Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05:
Aktualizace 2020+
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3., 4. a 5.
mimořádném zasedání rady kraje
d)
Informace o připravovaných projektech do REACT-EU v oblasti zdravotnictví
a zdravotnické záchranné služby
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2020,
b) Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05:
Aktualizace 2020+,
c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3., 4. a 5.
mimořádném zasedání rady kraje,
d) Informace o připravovaných projektech do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a zdravotnické
záchranné služby
a ukládá
a) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2020",
b)

Termín: 30. 03. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05:
Aktualizace 2020+",

c)

Termín: 30. 03. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 3.,
4. a 5. mimořádném zasedání rady kraje",

d)

Termín: 30. 03. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Informace o připravovaných projektech do REACT-EU v oblasti zdravotnictví a zdravotnické
záchranné služby".
Termín: 30. 03. 2021

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 4. 3. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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