Z á p i s č. 6
z 6. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 29. 3. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Martin Půta a Ing. Jan Sviták

Zapisovatelka

Jitka Machálková

6. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili on a Ing. Jan Sviták, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku
Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 100/21 - Poskytnutí návratné finanční
výpomoci Léčebně respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizaci,
z rozpočtu Libereckého kraje

3.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Reprezentativní kniha o LK“ – dodatek
č. 1

4.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 98/21, poskytnutí finančního daru
Oblastnímu spolku ČČK Liberec,
podpora antigenního testování
na onemocnění COVID-19, schválení
darovací smlouvy a úpravy v kapitole
931 01, Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana

5.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 99/21, navýšení očekávaných příjmů
a navýšení výdajů v kapitole 931 01,
Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
a rozhodnutí o poskytnutí návratné
finanční výpomoci Oblastnímu spolku
ČČK Liberec na tříměsíční provozní
náklady odběrového místa
na onemocnění covid-19

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z
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6.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Skálova 373,
příspěvková organizace – Zpracování
projektové dokumentace na opravu
střechy

Ing. Dan Ramzer

7.

Rozpočtové opatření č. 110/21,
poskytnutí finančního daru Léčebně
respiračních nemocí Cvikov, p. o.,
podpora činnosti očkovacího centra
na onemocnění COVID-19, schválení
darovací smlouvy a úpravy v kapitole
931 01, Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 114/21,
Z pís. Martin Půta
poskytnutí finančního daru vypraviteli
pohřbu Davidu Valečkovi na náklady
související s převozem těla svého
blízkého z nemocničního zařízení
v jiném kraji v souvislosti s transportem
pacientů s onemocněním Covid-19
z důvodů naplněnosti lůžkových kapacit,
schválení darovací smlouvy a úpravy
v kapitole 931 01, Krizový fond, Odbor
kancelář hejtmana

Z pís. Martin Půta

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

odb. kancelář
hejtmana

odb. kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/21 - Poskytnutí návratné finanční
výpomoci Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, z rozpočtu
Libereckého kraje
Mgr. Richter stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 489/21/mRK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/21 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci
Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 100/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 5.000.000 Kč - očekávaná vratka
návratné finanční výpomoci poskytnuté na základě smlouvy uzavřené
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2.

mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou
organizací v termínu do 31. října 2021,
navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 5.000.000 Kč kapitola 917 09 - Transfery
odboru zdravotnictví, na poskytnutí návratné finanční výpomoci Léčebně
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, na řešení dočasného časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji příspěvkové organizace při zachování splatnosti
faktur, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. října 2021,

b) s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 5.000.000 Kč Léčebně respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO: 673951, se sídlem Martinovo údolí 532,
Cvikov II, 471 54 Cvikov, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji příspěvkové organizace při zachování splatnosti faktur,
s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. října 2021,
c) se zněním smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/956/2021 mezi Libereckým krajem a Léčebnou respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkovou organizací, IČO: 673951, se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54
Cvikov
a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 100/21,
Termín: 30. 03. 2021
b) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 5.000.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje Léčebně respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizaci, IČO: 673951, se sídlem Martinovo údolí 532,
Cvikov II, 471 54 Cvikov, se splatností vratky Libereckému kraji do 31. října 2021
k rozhodnutí,
Termín: 30. 03. 2021
c) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/956/2021 mezi Libereckým krajem
a Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizaci, IČO: 673951,
se sídlem Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, ke schválení,
2.

Termín: 30. 03. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě kladného rozhodnutí
zastupitelstva kraje o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, podpisy smlouvy
č. OLP/956/2021.

hlasování č. 3

pro 9

proti

Termín: 09. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Reprezentativní kniha o LK“ – dodatek č. 1
Mgr. Chýle stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 490/21/mRK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Reprezentativní kniha o LK“ – dodatek č. 1
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Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/1957/19, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Radkem Petráškem, IČO: 67869831, se sídlem Chelčického 293/5, Liberec V-Kristiánov,
460 05, jehož předmětem je zpřesnění technické specifikace a termínů a 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
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/21, poskytnutí finančního daru
Oblastnímu spolku ČČK Liberec, podpora antigenního testování na onemocnění
COVID-19, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana
Mgr. Chýle k tomuto materiálu uvedl, že se jedná o rozšíření testovacího centra v ul. Palachova
v Liberci, což bude hrazeno z finančních prostředků krizového fondu a bylo schváleno na KŠ
LK dne 21. 3. 2021.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 491/21/mRK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 98/21, poskytnutí finančního daru Oblastnímu
spolku ČČK Liberec, podpora antigenního testování na onemocnění COVID-19,
schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 98/21, kterým se v kapitole 931 01
– Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, snižují nespecifikované rezervy výdajů
ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II., a současně navyšují výdaje na finanční dar
Oblastnímu spolku ČČK Liberec, podpora antigenního testování na onemocnění
COVID-19, v celkové výši 84.900 Kč,
b) s poskytnutím finančního daru Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže Liberec,
IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré Město, v celkové
výši 84.900 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/743/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem
Českého Červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec
1, Staré Město
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 98/21, podpora antigenního testování na onemocnění COVID-19, Oblastnímu
spolku ČČK Liberec, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 03. 2021
4
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2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení
poskytnutí finančního daru zastupitelstvem kraje, darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
hlasování č. 5

pro 9

proti

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/21, navýšení očekávaných příjmů
a navýšení výdajů v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí
o poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku ČČK Liberec na tříměsíční
provozní náklady odběrového místa na onemocnění covid-19
Mgr. Chýle stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že připomínka Mgr. Richtera
bude zapracována.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 492/21/mRK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 99/21, navýšení očekávaných příjmů a navýšení
výdajů v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana a rozhodnutí
o poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku ČČK Liberec na tříměsíční
provozní náklady odběrového místa na onemocnění covid-19
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 99/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 4.058.160 Kč - očekávaná vratka
návratné finanční výpomoci poskytnuté na základě smlouvy uzavřené
mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec,
do 31. srpna 2021,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 4.058.160 Kč kapitola 931 01 – Krizový fond
Odbor kancelář hejtmana, na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu
spolku Českého červeného kříže Liberec, na řešení dočasného překlenutí časového
úseku, mezi zahájením navýšeného provozu odběrového centra a zpětným
proplacením provedených testů zdravotními pojišťovnami, s termínem splatnosti
vratky Libereckému kraji do 31. srpna 2021,
b) s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 4.058.160 Kč Oblastnímu spolku
Českého Červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01
Liberec 1, Staré Město, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji spolku při zachování splatnosti faktur na tříměsíční
provozní náklady odběrového centra na onemocnění covid-19, s termínem splatnosti
vratky Libereckému kraji do 31. 8. 2021,
c) se smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/775/2021, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Liberec,
IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré Město
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 99/21, poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku ČČK
Liberec na tříměsíční provozní náklady odběrového centra na onemocnění covid-19,
5

Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 29. 3. 2021
než budou tyto náklady příjemci proplaceny zdravotními pojišťovnami a schválení
smlouvy o návratné finanční výpomoci, k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 03. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení návratné
finanční výpomoci a smlouvy č. OLP/775/2021 zastupitelstvem kraje, tuto smlouvu
hejtmanovi k podpisu.
hlasování č. 7

pro 9

proti

Termín: 15. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

6. Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Střední
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace – Zpracování projektové dokumentace na opravu střechy
Na jednání rady kraje byla přizvána JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení vzdělávání
a organizace školství.
Ing. Ramzer sdělil, že obsahem materiálu je posunutí termínu o devět měsíců.
Mgr. Richter upozornil na chybně uvedená data v důvodové zprávě.
Ing. Ramzer odpověděl, že data budou po projednání upravena.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 493/21/mRK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Střední
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace – Zpracování projektové dokumentace na opravu střechy
Rada kraje po projednání
rozhoduje
u Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace, IČ: 00854999 u neinvestiční akce č. 04502671428 „Zpracování projektové
dokumentace na opravu střechy“ schválené usnesením č. 1382/20/RK ze dne 11. 8. 2020 takto:
a) o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového neinvestičního příspěvku.
Termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 3. 2021 je nově stanoven
na termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí, včetně jejich
proplacení do 31. 12. 2021,
b) o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného
vyúčtování akce“ dle přílohy č. 1, nově je termín předložení vyúčtování stanoven
na 14. 1. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelce výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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7. Rozpočtové opatření č. 110/21, poskytnutí finančního daru Léčebně respiračních
nemocí Cvikov, p. o., podpora činnosti očkovacího centra na onemocnění COVID-19,
schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 494/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 110/21, poskytnutí finančního daru Léčebně respiračních nemocí
Cvikov, p. o., podpora činnosti očkovacího centra na onemocnění COVID-19, schválení
darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 110/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář
hejtmana, snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II.
a současně navyšují výdaje na finanční dar Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o.,
na podporu na činnosti očkovacího centra na onemocnění COVID-19, v celkové výši
100.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o., IČO: 00673951,
se sídlem Martinovo Údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, v celkové výši 100.000 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1114/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Léčebnou
respiračních nemocí Cvikov, p. o., IČO: 00673951, se sídlem Martinovo Údolí 532, Cvikov II,
471 54 Cvikov
a ukládá
1) Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 110/21, na podporu činnosti
očkovacího centra na onemocnění COVID-19, Léčebně respiračních nemocí Cvikov,
p. o., jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
hlasování č. 9

pro 9

proti

Termín: 30. 05. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

8. Rozpočtové opatření č. 114/21, poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu Davidu
Valečkovi na náklady související s převozem těla svého blízkého z nemocničního zařízení
v jiném kraji v souvislosti s transportem pacientů s onemocněním Covid-19 z důvodů
naplněnosti lůžkových kapacit, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01,
Krizový fond, Odbor kancelář hejtmana
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 495/21/mRK
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Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 29. 3. 2021
Rozpočtové opatření č. 114/21, poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu
na náklady související s převozem těla svého blízkého z nemocničního zařízení
v jiném kraji v souvislosti s transportem pacientů s onemocněním Covid-19 z důvodů
naplněnosti lůžkových kapacit, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01,
Krizový fond, Odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 114/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář
hejtmana, snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II.
a současně navyšují výdaje Finanční dar - náklady vypravitele na převoz zemřelého na COVID
- 19, v celkové výši 14.352 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu
datum narození:
trvale bytem:
v celkové výši 14.352 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1127/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a
datum narození:
rvale bytem
a ukládá
1) Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 114/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
hlasování č. 10

pro 9

proti

0

Termín: 30. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 6. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2021 v 8.15 hodin.

--XXX--
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Zápis z 6. mimořádného zasedání RK konaného dne 29. 3. 2021
Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Ing. Jan Sviták

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman

Liberec 29. 3. 2021
zapsala Jitka Machálková
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