Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 3 ze zasedání Výboru dopravy
Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 23. 03. 2021
Přítomni:

3 členové výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Distančně:

9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

David Schindler

Hosté:

dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Ing. Jan Růžička, Ing. Jan Wohlmuth

Ověřovatelé:

Jaroslav Demčák

1. Zahájení
Předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje Josef Chuchlík přivítal účastníky
prezenční i distanční formy, která byla členům výboru dopravy v souladu s novelizovaným
jednacím řádem umožněna. Následně zahájil 3. zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva
Libereckého kraje v roce 2021 a konstatoval, že je Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého
kraje usnášeníschopný. Poté nastavil podmínky pro komunikaci v rámci distanční formy.

2. Schválení programu jednání
Předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje Josef Chuchlík předložil
k projednání návrh programu 3. zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
v roce 2021.
Navrhovaný program:
1.

Zahájení

Josef Chuchlík

2.

Schválení programu jednání

Josef Chuchlík

3.

Volba ověřovatele zápisu

Josef Chuchlík

4.

Kontrola usnesení

Josef Chuchlík

5.

Informace z rezortu dopravy
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Jan Sviták
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 Informace o projednaných materiálech na Radě Libereckého kraje
6.

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Mgr. Tomáš Vaško

7.

Informace z odboru dopravy
Ing. Jan Čáp
 Projednání materiálů předkládaných do Zastupitelstva Libereckého kraje

8.

Informace o činnosti KORID LK, spol. s r.o.
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Jiří Hruboň

9.

Informace o činnosti Autobusy LK s.r.o.
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Jiří Zdražil

10. Informace koordinátora BESIP LK
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Jan Polák

11. Informace o činnosti KSSLK, p. o.
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Jan Růžička

12. Informace o činnosti Silnice LK, a.s.
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Petr Správka

13. Informace o činnosti ŘSD ČR s. p. o.
 Informace z aktuální činnosti

Ing. Jan Wohlmuth

14. Různé

Josef Chuchlík

Členové výboru dopravy obdrželi podklady:
















Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti – Hlavní město
Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj
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“
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
Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na
dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2021
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+
Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji
Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/21 – úprava výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje,
IDOL a OPUSCARD
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/21 – snížení výdajů v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy; peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
společnosti Autobusy LK, s.r.o.
Statistika nehodovosti za 02/2021 v Libereckém kraji včetně tiskové zprávy
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Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/14
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje předložený program
3. zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 11

Pro: 11

Výsledek: přijato

3. Volba ověřovatele zápisu
Předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje Josef Chuchlík navrhl ověřovatele
zápisu Jaroslava Demčáka.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/15
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání volí ověřovatele zápisu
Jaroslava Demčáka.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Ing. Luděk Sajdl

Pro
Pro
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Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 11

Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

4. Kontrola usnesení
Ke kontrole usnesení bylo konstatováno, že usnesení, přijatá na minulém zasedání výboru
dopravy, byla přednesena na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. února 2021
a všechna výborem doporučená usnesení byla Zastupitelstvem Libereckého kraje přijata.

V 15:48 hodin se k jednání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje distančně
připojila Eva Zbrojová.

5. Informace z resortu dopravy
Ing. Jan Sviták informoval, že se připravuje změna tarifu integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje (Tarif IDOL) s platností od 1. 7. 2021, která souvisí s dalšími kroky, které
byly zadány společnosti KORID LK, spol. s r.o. (např. zpracování optimalizace veřejné
dopravy pro oblast Českolipska).
Sdělil, že nadále pokračují kroky k převzetí autobusové dopravy na Českolipsku vnitřním
dopravce. Informoval, že byl vydán soudní příkaz k přerušení aktivit, které se týkají náboru
řidičů. Zájem řidičů o zaměstnání u vnitřního dopravce je enormní.
Uvedl, že se statutárním městem Liberec pokračují jednání ohledně společného záměru
rekonstrukcí komunikací v centru města. V této věci bude schvalováno memorandum
o vzájemné spolupráci.
Zmínil, že po Velikonocích začne pokračování rekonstrukce silnice III/2784 Výpřež - Horní
Hanychov.
Na závěr uvedl, že v současně době je jednáno se společností Die Länderbahn CZ s.r.o.
o uzavření smlouvy ohledně českolipské železnice od prosince roku 2021 přímým zadáním.
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6. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
Mgr. Tomáš Vaško uvedl, že odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Libereckého kraje pořídil komplexní Aktualizaci č. 1 Zásady územního rozvoje Libereckého
kraje (dále jen ZÚR). Jedná se o materiál k bodu jednání ZLK 03/21/27.
ZÚR jsou základním dokumentem územního plánování kraje v měřítku 1: 100 000. Stanovují
základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo
koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo
koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření.
ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů
a pro rozhodování v území. Naopak pro krajské ZÚR je závazná celorepubliková Politika
územního rozvoje ČR, dále pak musí respektovat např. širší vztahy (ZÚR okolních krajů),
stanoviska EIA k záměrům nebo stanovisko SEA od Ministerstva životního prostředí.
V rámci prezentace zaměřené především na problematiku dopravy v rámci Aktualizace č. 1
ZÚR byl popsán reálný proces Aktualizace č. 1 ZÚR Libereckého kraje, s tím, že rozhodnutí
o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR zastupitelstvem kraje je předmětem bodu č. 27 na zasedání dne
30. března 2021. Byly zmíněny námitky a připomínky uplatněné k Aktualizaci č. 1 ZÚR.
Členům výboru dopravy byla představena Aktualizace č. 1 ZÚR z pohledu dopravní
infrastruktury se zaměřením na úpravy vymezení koridorů pro silniční a železniční záměry.
Bylo informováno např. o vymezení koridorů pro silnici I/35 Turnov - Úlibice a návazném
napojení Semilska sil. II. tř., upřesnění sil. I/13 – Frýdlantsko, upřesnění sil. I/14 – Liberec –
Jablonec nad Nisou, upřesnění sil. II/268 – obchvat Mimoně nebo železničním spojení Liberec
– Česká Lípa, kde je nově vymezen koridor pro přeložku Mimoň – Bohatice, atd.
Závěrem prezentace bylo uvedeno, že dlouhodobý proces Aktualizace č. 1 ZÚR LK je
v závěrečné fázi. Finální návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK je dohodnutý s dotčenými orgány
a Ministerstvem pro místní rozvoj a je připraven k vydání Zastupitelstvem Libereckého formou
opatření obecné povahy.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/16
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje potvrdit, že ověřilo ve smyslu § 41 odst. 2 ve spojení s § 42 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, soulad
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje s Politikou územního rozvoje
České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
rozhodnout podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách, který byl zpracován
a projednán dle § 39 odst. 4 ve spojení s § 42 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a je uveden v textové části
3 odůvodnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
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vydat na základě § 7 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Aktualizaci č. 1 Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje, zpracovanou dle Zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje v uplynulém období, schválené zastupitelstvem kraje dne 25. 2. 2014 usnesením
č. 46/14/ZK, a Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje, schválených zastupitelstvem kraje dne 29. 8. 2017 usnesením č. 342/17/ZK,
formou opatření obecné povahy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

7. Informace z odboru dopravy
Ing. Jan Čáp podal informace ohledně podmětu ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva
Libereckého kraje ve věci iniciování změny zákona číslo č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, který vzešel z prosincového
zasedání výboru dopravy dne 15. 12. 2020. Uvedl, že tento podmět by předložen k projednání
na poradě uvolněných radních dne 1. 3. 2021. s ohledem na stávající situaci a končící volební
období je minimální naděje, že by se takový návrh dostal do legislativního plánu sněmovny.
Členové rady kraje vzali informaci na vědomí a nesouhlasili s iniciací navrhované změny
zákona číslo č. 503/2012 Sb. s ohledem na stávající situaci a končící volební období je
minimální naděje, že by se takový návrh dostal do legislativního plánu sněmovny.
Informoval, že probíhá druhé kolo možnosti získání financí do rozpočtu resortu dopravy
z rozdělování hospodářského výsledku č. 2, kde se rozděluje 100 mil. Kč. Resort dopravy
uplatnil 6 požadavků, a to požadavek na dofinancování dopravní obslužnosti ve výši 13 mil.
Kč, na běžné údržby silnic, kde je požadavek ve výši 20 mil. Kč, na dofinancování úpravy
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povrchu cyklostezky ve výši cca 3,6 mil. Kč, na dofinancování integrovaného rozvoje a opravy
dopravní infrastruktury v Bedřichově ve výši 10 mil. Kč a na dofinancování odbavovací
zařízení ve výši 6 mil. Kč.
Uvedl, že na internetových stránkách Libereckého kraje pod odborem dopravy - oddělení
pozemních komunikací je zveřejněna nová aktuální mapa seznamu úseku silnic II. a III. třídy,
které Liberecký kraj v současné době projektuje.
Uvedl, že Liberecký kraj obdržel ze SFDI informaci, že kraje dostanou v letošním a nejspíše
i v následujících letech dotaci na údržbu, opravy a rekonstrukce mostů. Pro letošní rok je
přislíbená částka ve výši 30 mil. Kč, pro následujíc roky pak po 60 mil. Kč.
Na závěr sdělil, že Liberecký kraj včera obdržel sdělení od ÚOHS, který prošetřoval podmět
na Ještědskou železnici, která se před dvěma roky zadala přímým zadáním dopravci
ARRIVA s.r.o. Po zhodnocení podmětu dospěl ÚOHS k závěru, že Liberecký kraj postupoval
v souladu se zákony.
Proběhla diskuze ohledně podmětu ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého
kraje ve věci iniciování změny zákona číslo č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu:
J. Chuchlík, J. Sviták

Projednání materiálů do 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 03. 2021
Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti – Hlavní město
Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj - k bodu jednání ZLK 03/21/37
Předkládané Memorandum v plném rozsahu nahrazuje Memorandum o spolupráci krajů
při zajištění dopravní obslužnosti uzavřené dne 13. 9. 2019 mezi hlavním městem Prahou,
Středočeským krajem a Libereckým krajem. Oproti memorandu z 13. 9. 2019 dochází
předkládaným Memorandem ke změnám souvisejícím s rozšířením spolupráce s „novou“
smluvní stranou – Jihočeským krajem. Současně zakládá možnou budoucí horizontální
spolupráci mezi OICT, ROPID, IDSK, JIKORD a KORID LK, jako veřejnými zadavateli,
za účelem dosahování společných cílů směřujících k naplňování veřejných potřeb, které mají
tito veřejní zadavatelé zajišťovat.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/17
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit upravený návrh Memoranda o spolupráci krajů při zajištění
dopravní obslužnosti č. OLP/2137/2020, uzavíraný 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,
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zastoupeným Martinem Půtou, hejtmanem kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČO
70891508
a uložit Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
předložit memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti č. OLP/2137/2020
hejtmanovi kraje k podpisu.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

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“ - k bodu jednání ZLK 03/21/38
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení
realizace projektu ze dne 30. 4. 2021 na 30. 12. 2021 u výše uvedeného projektu, která byla
odboru dopravy doručena dne 18. 2. 2021.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/18
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít 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,
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rozhodnout o změně 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,
schválit Dodatek 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 uložit
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2247/2019.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

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 - k bodu jednání ZLK
03/21/39
Předmětem materiálu je individuální dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci
Velký Valtinov“ – osazení radaru na silnici III/26834.
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Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/19
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít 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“,
schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „bezpečnost
silničního provozu“ ve výši 147.525 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Zvýšení bezpečnosti
chodců v obci Velký Valtinov ve výši 147.525 Kč,
rozhodnout o poskytnutí 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

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

schválit smlouvu 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 uložit
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení výše uvedeného příjemce dotace,
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/598/2021,
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3. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce 2021 - k bodu jednání
ZLK 03/21/40
Předmětem materiálu je poskytnutí 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. Dotace se poskytuje každoročně.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/20
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje rozhodnout o poskytnutí 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

11

Zápis č. 3 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 03. 2021

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

vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
pravomoc schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021 na realizaci dopravní výchovy
dětí na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými obcemi,
schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021 na realizaci dopravní výchovy dětí
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
obcemi
a uložit Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy:
1. informovat o přijatém usnesení výše uvedené příjemce dotace,
2. podepsat smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021 na realizaci dopravní výchovy dětí
na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými obcemi.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+ - k bodu jednání
ZLK 03/21/41
Cílem materiálu je schválení nového strategického dokumentu Libereckého kraje pro řešení
cyklodopravy, kterým je Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+.
Cyklostrategie 2021+ je základním koncepčním dokumentem řešení cyklodopravy na krajské
úrovni, který pořizuje a schvaluje samospráva kraje.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/21
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit dokument Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji
2021+
a uložit Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
plnění úkolů z dokumentu Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy
v Libereckém kraji - k bodu jednání ZLK 03/21/42l)
Materiál se týká řešení problematiky alejí a silniční vegetace u komunikací ve správě Krajské
správy silnic Libereckého kraje za rok 2020.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/22
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Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít na vědomí písemnou informaci Informace o průběhu koncepční péče
o silniční vegetaci podél silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji - k bodu jednání
ZLK 03/21/42m)
Předmětem materiálu je podrobnější zpráva o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v kraji. Jak
vyplývá ze „Zprávy o stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy a o stavu mostů na silnicích
II. a III. třídy v Libereckém kraji“, která byla předložená na 3. zasedání rady kraje
dne 9. 2. 2021 i přes dlouhodobou snahu Libereckého kraje o zlepšení stavu mostů, stále zůstává
velmi vysoký podíl mostů ve stavebním stavu V., VI., VII. Jedná se o cca 30 % všech mostů,
což přináší potencionální riziko omezování dopravní obslužnosti navazujícího území.
V extrémních případech může dojít k okamžitému uzavření mostu. Viz např. na podzim roku
2020 most na silnici III. třídy v Brništi ohrožující železniční trať.
Diskuze: J. Demčák, J. Čáp. J. Sviták
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/23
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít na vědomí písemnou informaci Zpráva o stavu mostů na silnicích II.
a III. třídy v Libereckém kraji.

14

Zápis č. 3 ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 03. 2021

Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/21 – úprava výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje,
IDOL a OPUSCARD - k bodu jednání ZLK 03/21/58
Předmětem materiálu je individuální dotace na projekt „Historickým vlakem Českým rájem“
v rámci něhož se propaguje veřejná doprava Libereckého kraje formou nostalgických jízd
historických vozidel vč. propagace Libereckého kraje, integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně se
bude jednat o prázdninové jízdy Českým rájem na území Libereckého kraje v období
od 5. 6. 2021 – 4. 9. 2021.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/24
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje vzít na vědomí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211,
na projekt pod názvem „Historickým vlakem Českým rájem“ a společnosti s ručením
omezeným KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9, IČ 27423069, na projekt
pod názvem „Lužickohorský rychlík 2021“,
schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 96/21, kterým se v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy:
1. snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“
ve výši 335.000 Kč,
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2. navyšují výdaje v celkové výši 335.000 Kč, a to na akce:
a) Historickým vlakem Českým rájem“ o částku 235.000 Kč,
b) Lužickohorský rychlík 2021 o částku 100.000 Kč,
rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné
dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt
ve výši 235.000 Kč:
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu

Účel projektu

Název parametru
projektu

Měrná jednotka

Hodnota parametru

1.
49294211
Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01
Turnov
Historickým vlakem Českým rájem
Propagace veřejné dopravy Libereckého kraje formou
nostalgických jízd historických vozidel vč. propagace Libereckého
kraje, integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále
jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní karty OPUSCARD. Konkrétně
se bude jednat o prázdninové jízdy Českým rájem na území
Libereckého kraje v období od 5. 6. 2021 – 4. 9. 2021.
historický nebo motorový vlak
vlak na Výlet na Tábor
historický autobus
plakát A3
skládací leták
údržba kolejových vozidel
den
den
den
ks
ks
Kč
9
9
3
600
3000
28000

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice

235.000
100
235.000
neinvestice
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Termín realizace
projektu

1. 2021 – 30. 11. 2021

schválit smlouvu OLP/648/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a spolkem Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01
Turnov, IČ 49294211
a uložit
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení příjemce Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 51101
Turnov, IČ 49294211,
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, podepsat
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/684/2021
a č. OLP/685/2021,
3. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok
2021.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 0

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský
Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek: přijato

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/21 – snížení výdajů v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy; peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
společnosti Autobusy LK, s.r.o. - k bodu jednání ZLK 03/21/59
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Předmětem tohoto materiálu je příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti
Autobusy LK ve výši 60.000.000 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ.
Se zajištěním linkové autobusové dopravy v oblasti Západ vnitřním dopravcem se uvažuje
od prosincové změny jízdních řádů 2021. Autobusy LK použijí tyto prostředky 60.000.000 Kč
výhradně na zvýšení vlastního kapitálu ČSAD Liberec, a.s. formou úpisu nových akcií
a příplatku k základnímu kapitálu.
Návrh usnesení:
Číslo usnesení: 3/21/VD/25
Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor z akce „Rezerva
vnitřní dopravce - Západ“ o částku 60.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci
„Autobusy LK, s.r.o. - vklad základního jmění“ o částku 60.000.000 Kč,
rozhodnout o příplatku Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK
s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČO: 06897517, ve výši 60.000.000 Kč („Příplatek“),
schválit Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti č. OLP/742/2021
mezi společností Autobusy LK s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČO: 06897517
a Libereckým krajem, IČO: 70891508, jako jediným společníkem společnosti Autobusy LK
s.r.o., jejímž předmětem je příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti
Autobusy LK s.r.o. ve výši 60.000.000 Kč, („Smlouva o poskytnutí příplatku“)
a uložit
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku,
a to po schválení poskytnutí Příplatku ze strany statutárního orgánu společnosti Autobusy
LK s.r.o. dle bodu (B) Preambule Smlouvy o poskytnutí příplatku a po schválení uzavření
této smlouvy ze strany jediného společníka společnosti Autobusy LK dle bodu (C)
Preambule Smlouvy o poskytnutí příplatku,
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2021.
Hlasování:
Prezenční hlasování:
Přítomno: 3

Pro: 3

Zdržel se: 1

Proti: 0

Distanční hlasování:
Jaroslav Demčák
Eva Zbrojová
Ing. Luděk Sajdl
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Bc. Tomáš Levinský

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
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Bc. Vojtěch Prachař
Petr Král
Marek Förster
Bc. Jan Stejskal

Pro
Pro
Pro
Pro

Celkové hlasování:
Celkem: 12

Pro: 12

Zdržel se: 1

Proti: 0

Výsledek: přijato

8. Informace o činnosti KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Jiří Hruboň poděkoval za podporu materiálu Memorandum o spolupráci krajů při zajištění
dopravní obslužnosti – Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Liberecký kraj.
Informoval, ohledně pokračující aktivity směrem k určité standardizaci odbavování mezi kraji
ČR. Původní Memorandum podepsáno mezi Hlavním městem Praha, Středočeským krajem
a Libereckým krajem. Nyní bude uzavřeno i s Jihočeským krajem. Schvaluje se napodruhé,
jelikož se do Memoranda schváleného v srpnu 2020 vložili právníci Hlavního města Prahy
ohledně formálních změn. Je tedy nutno přeschválit.
Dále podal informace k modernizaci odbavovacího systému – dekompozice původního záměru
poptat za celý kraj (zrušil nezákonně ÚOHS) přesun závazku v oblastech na samosprávy,
dopravce a KORID LK, spol. s r.o. Tím se odlehčilo KORID LK – nyní práce na průřezových
aktivitách shodných pro všechny dopravce – mobilní aplikace Idolka, e-shop IDOL, nová karta
Opuscard+, nový předprodej. Zatím přemontáž nových zařízení v DSOJ, připravuje se další
v MHD Česká Lípa a Liberec, KORID LK ve spolupráci s autobusovými dopravci, na něž
přešel závazek, a železničními dopravci. Řeší zadání a samotnou implementaci.
Informoval o spolupráci Královéhradeckého kraje – Libereckého kraje a Středočeského kraje –
Libereckého kraje v přeshraničních linkách. Spolupráce se Středočeským krajem bohužel
trochu drhne.
Ing. Hruboň informoval o Národním plánu obnovy – projektová témata v rámci výše uvedeného
plánu (172 mld. Kč určených na posílení ekonomiky koronavirem postižených zemí). Radní
Libereckého kraje souhlasí s postupem, požaduje dopracovat a rozpracovat do větší míry
detailu.
Podal informace ohledně smluv s železničními dopravce od roku 2022 a 2023, příprava JHŽ
od roku 2026.
Na závěr podal informace k Optimalizaci Českolipska, kde je hlavním měřítkem efektivita
dopravního řešení v souvislosti s plány Libereckého kraje na dopravní obslužnost v této oblasti.

9. Informace o činnosti Autobusy LK, s. r. o.
Martin Bobek navázal na informaci týkající se rozpočtové změny peněžitého příplatku
do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK, s.r.o. Upozornil, že
pokud by nedošlo k přesunutí finančních prostředků a následně ke schválení navýšení
základního jmění společnosti ČSAD Liberec, a.s., tak by společnost nebyla schopna zajistit
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dopravní obslužnost v oblasti Západ. Finanční prostředky budou primárně určeny na pořízení
vozového parku, servisní zázemí a personální zajištění pro rozjezd.
Dále informoval o náboru zaměstnanců pro akvizici v oblasti Českolipska. Sdělil, že ohlas, je
pozitivnější, zájem je větší, než bylo očekáváno. Náborová kancelář v České Lípě v Hrnčířské
ulici byla pozastavena, jelikož na některé pozice je čtyřnásobný převis poptávky
nad nabízenými pozicemi, na některé pozice bude pokračovat nábor elektronicky.
M. Bobek podal informace k již zmiňované žalobě na společnost ČSAD Liberec, a.s.,
společnost Autobusy LK, s.r.o. a Liberecký kraj ze strany společnosti BUSCONNECT s.r.o.
týkající se náboru zaměstnanců, kde součástí této žaloby je předběžné opatření. Podrobněji
popsal celou situaci ohledně této problematiky. Uvedl, že dnes proběhlo jednání ohledně
spolupráce na využití zázemí na zajišťování dopravy v oblasti Západ se zástupci společnosti
BUSCOM a.s., která je „matka“ jak společnost ČSAD Česká Lípa a.s., tak společnosti
BUSCONNECT s.r.o.
M. Bobek poděkoval zástupcům společnosti Silnice LK, a.s., ohledně spolupráce na přípravě
zázemí v areálu Silnice LK v Sosnové a dále poděkoval resortu dopravy za spolupráci za celé
období pandemie COVID-19.
Na závěr zmínil zajištění provozu dvou párů skibusů z Hejnic na Smědavu i ve všední den
během jarních prázdnin.
Diskuze: J. Demčák poděkoval za operativní nasazení skibusů z Hejnic na Smědavu i ve všední
den během jarních prázdnin.

V 16:25 hodin se z jednání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje se omluvil
a distančně odpojil Petr Král.

10. Informace koordinátora BESIP LK
Ing. Jan Polák členům Výboru dopravy zaslal elektronicky Statistiku nehodovosti za 02/2021
v Libereckém kraji včetně tiskové zprávy, kterou okomentoval. Současně zmínil projekty
Libereckého kraje a partnerů v oblasti BESIP 2021.

11. Informace o činnosti KSS LK, p. o.
Ing. Jan Růžička se ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje omluvil.

12. Informace o činnosti Silnice LK, a.s.
Ing. Petr Správka podal aktuální informace ohledně zimní údržby, konstatoval, že se bude
jednat o druhou nejdražší zimu od období roku 2008 do roku 2021. Uvedl, že celkové náklady
k dnešnímu dni činí cca 113 mil. Kč bez DPH. Díky novému nastavení paušálních plateb
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za výkony se podařilo ušetřit Libereckému kraji cca 12 mil. Kč. Informoval, že spotřeba soli je
cca 11,4 tis. tun, spotřeba solanky činí cca 3 mil. litrů, spotřeba písku činí 7,7 tis. tun a spotřeba
drtě okolo 13 tis. tun.
Ing. Správka uvedl, že od dnešního dne začínají 70% vozového parku připravovat na běžnou
letní údržbu, kde i během zimního období probíhaly práce běžné údržby na stromoví,
tzn. prořezu na silnicích I., II. a III. třídy. V současné době začne i standardní uklízení silnic
a další opravy výtluků.
Dále informoval, že do Rady Libereckého kraje dne 06. 04. 2021 bude připraven materiál PVP,
kde je předpokládána alokace prostředků na běžnou letní údržbu ve výši okolo 176 mil. Kč,
z čehož bude 20 mil. Kč na opravu a údržbu mostů, které má ve správě KSS LK, p. o.
Podal informace ohledně nově založeného stavebně – technického úseku od 01. 04. 2021, který
byl požadován představenstvem a dozorčí radou společnosti, který se bude v období od jara
do podzimu starat o práci na mostech a propustcích. V zimním období bude část na dispečerské
pozici a část na majetku společnosti.
Na závěr informoval, že dochází k účetní uzávěrce společnosti Silnice LK, a.s. za období říjen
2019 – září 2020, kde je v současné době před zdaněním společnosti cca 16 mil. Kč. Sdělil,
že bude probíhat velká inventarizace od 16. 04. 2021. Pro názornost uvedl, že společnost je
bohužel přeinvestovaná a přezaměstnaná. Uvedl, že se podařilo oproti předpokladu minulého
roku, kdy rozpočet/příjmy byly 260 mil. Kč, tak je nyní zajištěna práce na silnicích II. a III.
třidy, ale i u exterů za cca 320 mil. Kč, tzn. nárůst 60 mil. Kč, kterým by společnost chtěla
utáhnout společnost Silnice LK, a.s., tak aby nemusela hromadně propouštět, ba naopak ten
rigidní mzdový systém pro dělnické, řidičské a stavební profese valorizovat.

13. Informace o činnosti ŘSD ČR s. p. o.
Ing. Jan Wohlmuth se ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje omluvil.

14. Různé
-

Předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje Josef Chuchlík poděkoval všem za
účast na dnešním zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého.
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Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Jaroslav Demčák
místopředseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Josef Chuchlík
předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 23. března 2021
Zapsal: Ing. Soňa Kohoutová
tajemník
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