Výpis usnesení ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 6. 4. 2021
USNESENÍ č. 496/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1928/18/RK, 1387/19/RK, 653/20/RK, 984/20/RK, 1699/20/RK,
332/VI/20/RK, 5/21/RK, 76/21/RK, 77/21/RK, 89/21/RK, 107/21/RK, 108/21/RK, 109/21/RK,
120/21/RK, 121/21/RK, 122/21/RK, 123/21/RK, 124/21/RK, 125/21/RK, 126/21/RK, 150/21/RK,
173/21/RK, 176/21/RK, 182/21/RK, 206/21/RK, 207/21/RK, 227/21/RK, 243/21/RK, 244/21/RK,
249/21/RK, 258/21/RK, 259/21/RK, 264/21/RK, 266/21/RK, 275/21/RK, 276/21/RK, 277/21/RK,
278/21/RK, 280/21/RK, 287/21/RK, 289/21/RK, 290/21/RK, 294/21/RK, 295/21/RK, 297/21/RK,
298/21/RK, 300/21/RK, 301/21/RK, 302/21/RK, 304/21/RK, 305/21/RK, 306/21/RK, 308/21/RK,
309/21/RK, 310/21/RK, 311/21/RK, 312/21/RK, 313/21/RK, 316/21/RK, 317/21/RK, 319/21/RK,
320/21/RK, 327/21/RK, 328/21/RK, 329/21/RK, 330/21/RK, 335/21/RK, 336/21/RK, 337/21/RK,
338/21/RK, 339/21/RK, 340/21/RK, 344/21/RK, 345/21/RK, 346/21/RK, 347/21/RK, 348/21/RK,
349/21/RK, 352/21/RK, 362/21/RK, 363/21/RK, 371/21/RK, 372/21/RK, 374/21/RK, 376/21/RK,
379/21/RK, 382/21/RK, 383/21/RK, 386/21/RK, 387/21/RK, 388/21/RK, 391/21/RK, 393/21/RK,
395/21/RK, 396/21/RK, 400/21/RK, 404/21/RK, 408/21/RK, 409/21/RK, 410/21/RK, 417/21/RK,
418/21/RK, 420/21/RK, 423/21/RK, 424/21/RK, 426/21/RK, 427/21/RK, 428/21/RK, 429/21/RK,
437/21/RK, 438/21/RK, 444/21/RK, 446/21/RK, 447/21/RK,448/21/RK, 455/21/RK, 456/21/RK,
457/21/RK, 463/21/RK, 461/21/RK, 464/21/RK, 470/21/RK, 471/21/RK, 472/21/RK, 474/21/RK,
477/21/RK, 478/21/RK, 479/21/RK, 483/21/RK, 484/21/RK, 485/21/RK, 486/21/RK, 487/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1616/18/RK ze 4. 3. 2021 na 31. 12. 2021,
- 2265/19/RK z 31. 3. 2021 na 30. 6. 2021,
- 822/20/mRK ad a) ze 4. 3. 2021 na 31. 12. 2021,
- 341/VI/20/RK ad b) z 31. 3. 2021 na 31. 12. 2021,
- 106/21/RK ad 2) z 31. 3. 2021 na 31. 5. 2021,
- 430/21/RK z 31. 3. 2021 na 30. 4. 2021,
- 435/21/RK z 31. 3. 2021 na 30. 4. 2021,
- 436/21/RK z 31. 3. 2021 na 30. 4. 2021.
USNESENÍ č. 497/21/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
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s posunutím termínu plnění usnesení č. 354/20/ZK z 28. 2. 2021 na 30. 4. 2021,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 380/19/ZK, 608/19/ZK, 306/20/ZK, 6/21/ZK, 7/21/ZK, 19/21/ZK,
23/21/ZK, 31/21/ZK, 32/21/ZK, 33/21/ZK, 34/21/ZK, 44/21/ZK, 47/21/ZK, 49/21/ZK, 50/21/ZK,
57/21/ZK, 58/21/ZK, 59/21/ZK, 68/21/ZK, 69/21/ZK, 71/21/ZK, 72/21/ZK, 73/21/ZK, 74/21/ZK,
75/21/ZK, 76/21/ZK, 77/21/ZK, 80/21/ZK, 81/21/ZK, 82/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 498/21/RK
Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 30. 3. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 3. 2021
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje materiál týkající
se veškerých nákladů na vnitřního dopravce od jeho vzniku, včetně oblasti Sever,
b)

Termín: 27. 04. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, písemně odpovědět, Ing. Říhovi, ohledně prověření
hodnoty projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa a FVE Gymnázium Dr. Antona
Randy – Jablonec nad Nisou“.
Termín: 27. 04. 2021

USNESENÍ č. 499/21/RK
Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 4. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021.
USNESENÍ č. 500/21/RK
Rozpočtové opatření č. 108/21 – úpravy v kapitole 917 01 – transfery odbor kancelář hejtmana
– rozhodnutí o poskytnutí finančních darů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 108/21, kterým se upravují dílčí ukazatele peněžitých darů v rámci kapitoly
917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši 20.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci
rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
a) o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje Českému svazu bojovníků
za svobodu, sídlem Legerova 1854/22, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 00442755, ve výši
10.000 Kč,
b)

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje Československé obci legionářské,
z. s., sídlem Sokolská 33, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 70952663, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
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a)
b)

darovací smlouvu č. OLP/1124/2021 mezi Libereckým krajem a spolkem Český svaz bojovníků
za svobodu,
darovací smlouvu č. OLP/1123/2021 mezi Libereckým krajem a pobočným spolkem
Československá obec legionářská

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 108/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 27. 04. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací smlouvy
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 501/21/RK
Poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Hrádek nad Nisou
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace ve výši 3.500.000 Kč Městu Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854,
se sídlem Horní Náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, na projekt: „Rekonstrukce bývalé
budovy celnice pro účely zřízení služebny Odboru cizinecké police v Hrádku nad Nisou a centra
pro přeshraniční spolupráci policistů“,
2)

se smlouvou č. OLP/1119/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, se sídlem Horní
Náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a rozhodnutí poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje Městu Hrádek nad
Nisou.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 502/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně v areálu
Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka AZfacility s.r.o., se sídlem Hodkovická 27, 463 12 Liberec,
IČO: 03759253, analogicky s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(účastník nesplňuje požadovanou profesní kvalifikaci),
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně v areálu Krajského úřadu
Libereckého kraje“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka ZENOVA services s.r.o.,
se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 25051865, za nabídkovou cenu 242.440,10
Kč bez DPH, tj. 293.352,52 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o dílo č. OLP/358/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a ZENOVA services s.r.o., se
sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 25051865
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 503/21/RK
Aktualizace Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení
a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve
znění novelizace č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
Směrnici Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 3
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit seznámení jednotlivých
vedoucích odborů krajského úřadu s obsahem změny a její zavedení do práce příslušných vedoucích
pracovníků.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 504/21/RK
Vyřízení petice č. P/1/2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
A) petici č. P/1/2021 žádost o zamítnutí stavebního projektu na výstavbu 20 rodinných domů
v oblasti Jablonec n. N. - Mšeno,
B) návrh odpovědi na petici č. P/1/2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, odpovědět petentům na petici č. P/1/2021
Termín: 09. 04. 2021
USNESENÍ č. 505/21/RK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a Krajského soudu v Hradci Králové
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje statutárního náměstka hejtmana Ing. Jana
Svitáka na volbu
1.
2.
3.
4.
5.
přísedícími Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
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6.
přísedící Krajského soudu v Hradci Králové
a ukládá
členovi Zastupitelstva Libereckého kraje statutárnímu náměstkovi hejtmana Ing. Janu Svitákovi
předložit svůj návrh na volbu přísedících Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 506/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-88/20 Gymnázium Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574, 513 01
Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK-88/20 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Libereckého
kraje Gymnázium Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily. Kontrola byla vykonána na
místě ve dnech 14. - 15. 12. 2020, kontrolou bylo zjištěno 5 nedostatků. Příspěvková organizace
podala námitku k bodu 1, 2 a 3 dopisem ze dne 3. 2. 2021. Vyřízení námitek bylo zasláno
kontrolovanému subjektu dne 9. 2. 2021. Příspěvková organizace zaslala Zprávu o přijatých opatření
k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dne 11. 2. 2021.
USNESENÍ č. 507/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/21 – přesun prostředků z kapitoly 914 05
– Působnosti, odbor sociálních věcí, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
na akci „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 103/21, kterým se:
1. snižují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 54802 0000 „Aktivity k mezinárodnímu dni seniorů“ o částku 50.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, č. a. 570108 0000 „SPO – spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“
o částku 50.000 Kč z důvodu zaslaných sdělení od organizací, jimž je Libereckým krajem
poskytována individuální dotace na spolufinancování výdajů projektů v dotačním titulu Rodina
2021
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a ke schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 103/21.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 508/21/RK
Rozpočtové opatření č. 101/21 – přijetí neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky
na projekt „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“, dotace je vedena pod ÚZ 4001
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 101/21, kterým se:
1) navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje o neinvestiční dotaci poskytnutou ze
státního rozpočtu České republiky na rok 2021 na program „Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti“ ve výši 450.000 Kč,
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2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 053100, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 4001 poskytnutou
na program „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ ve výši 450.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 101/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 509/21/RK
Změna členů Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) rezignaci členky Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Mgr. Zuzany Palečkové, kterou do komise nominovala Agentura pro sociální začleňování
- MMR ČR,
b) rezignaci člena Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Mgr. Luďka Tesarčíka, kterého do komise nominoval odbor školství, mládeže tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje,
c)

rezignaci člena Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Ing.
Lubomíra Záleského, kterého do komise nominoval Úřad práce ČR – krajská pobočka
v Liberci,
odvolává
a) členku Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Mgr. Zuzanu Palečkovou, zastupující Agenturu pro sociální začleňování - MMR ČR,
b)

člena Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Mgr. Luďka
Tesarčíka, zastupujícího odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje,
c) člena Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Ing. Lubomíra Záleského, zastupujícího Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci,
a jmenuje
a) členku Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování Mgr. Ivanu
Hrubou - zástupkyni Agentury prosociální začleňování - MMR ČR,
b)

c)

členku Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Mgr. Renatu Rychetskou - zástupkyni odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu Krajského
úřadu Libereckého kraje,
členku Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
PhDr. Kateřinu Sadílkovou – ředitelku Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci.

USNESENÍ č. 510/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Město Cvikov, se sídlem Náměstí
Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO: 48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč od dárce Obec Brniště, Obecní úřad 102, 471 29
Brniště, IČO: 00260401, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO: 48282961,
s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od firmy BATEX CL s.r.o., se sídlem Mánesova
1580/17, 470 01 Česká Lípa, IČO: 27350282, ve prospěch zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO: 48282928,
s přijetím věcného daru – radiopřijímač Hyundai Retro RA 302 v hodnotě ve výši 1.799 Kč
od dárce HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín,
IČO: 49973053, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců
Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44
Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru – dědictví ve výši 349.304 Kč od
ve prospěch zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003,

9.

s přijetím finančního daru ve výši 8.331 Kč od dárce Essity Czech Republic s.r.o., se sídlem
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 48536466, ve prospěch zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 511/21/RK
Písemné informace
a)
Aktualizace Plánu kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2021 k 31. 3. 2021
b)
Integrace migrantů v Libereckém kraji - souhrnná zpráva
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2021 aktualizovaný k 31. 3. 2021,
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b)

Integrace migrantů v Libereckém kraji - souhrnná zpráva.

USNESENÍ č. 512/21/RK
Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů
a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
finanční podíl na rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů
a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021 resortu
1) Hejtmana ve výši 5.000.000 Kč,
2)

3)
4)

5)

Hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje
venkova ve výši 12.500.000 Kč, včetně 11.700.000 Kč na vytvoření rezervy na přípravu
nových projektů v kapitole 923 – Spolufinancování EU spravované ekonomickým odborem,
Ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši 8.422.200 Kč,
Školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 45.900.000 Kč, včetně
financování investičních akcí odborem investic a správy nemovitého majetku ve výši
15.900.000 Kč,

6)

Sociálních věcí ve výši 9.500.000 Kč, včetně financování investičních akcí odborem investic
a správy nemovitého majetku ve výši 500.000 Kč,
Dopravy ve výši 40.600.000 Kč,

7)
8)
9)

Kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 8.192.000 Kč,
Životního prostředí a zemědělství ve výši 7.500.000 Kč,
Zdravotnictví ve výši 13.885.800 Kč,

souhlasí
s předloženým návrhem věcného a finančního rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů
z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem v roce 2020 do rozpočtu
kraje 2021 v celkovém objemu 151.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zpracovat a radě kraje předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
vycházející ze schváleného záměru rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených
vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021.
Termín: 20. 04. 2021
USNESENÍ č. 513/21/RK
Rozpočtové opatření č. 112/21 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje v kapitole 914 03
– Působnosti, ekonomický odbor – daň z příjmů právnických osob za kraj
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o předložení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za Liberecký kraj
za zdaňovací období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s celkovou daňovou povinností kraje ve výši
12.235.240 Kč,
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 112/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 12.235.240 Kč z daně příjmů
právnických osob za kraj a současně se navyšují výdaje kraje v kapitole 914 03
– Působnosti, ekonomický odbor, platby daní a finanční operace o částku 12.235.240 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 112/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 514/21/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 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 březen roku 2021
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 515/21/RK
Autobusy LK s.r.o – rozhodnutí jediného společníka o přijetí příplatku
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
souhlas jednatele společnosti Autobusy LK, s.r.o., s příplatkem Libereckého kraje mimo základní
kapitál do společnosti Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČO 06897517, ve výši
60.000.000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) („Příplatek“),
schvaluje
smlouvu č. OLP/742/2021 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti,
mezi společností Autobusy LK, s.r.o., a Libereckým krajem, IČO 70891508, jako jediným
společníkem společnosti, jejímž předmětem je příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál
společnosti Autobusy LK, s.r.o., ve výši 60.000.000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých)
a ukládá
Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli společnosti, podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní
kapitál společnosti č. OLP/742/2021 a učinit nezbytná právní jednaní k přijetí příplatku.
Termín: 13. 04. 2021
USNESENÍ č. 516/21/RK
Rozpočtové opatření č. 107/21 – 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. 107/21, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy:
1. snižují výdaje u nespecifikované rezervy „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“
ve výši 1.104.839 Kč,
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2.

navyšují výdaje v celkové výši 1.104.839 Kč, a to u akce:
a) III/28411 Roztoky u Jilemnice ve výši 117.036 Kč,

b) Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský potok ve výši 687.723 Kč,
c) III/28721 Sněhov - Mukařov ve výši 300.080 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 107/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 517/21/RK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s novou přílohou č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ 70946078
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
zastupitelstvu kraje novou přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, ke schválení.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 518/21/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. účetní závěrku Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2020,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
2.

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2020 v celkové výši 775.069,01 Kč následovně: do rezervního
fondu ve výši 175.069,01 Kč a do fondu odměn ve výši 600.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, seznámit se schválenou
účetní závěrkou a se schváleným rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření ředitele příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 04. 2021
USNESENÍ č. 519/21/RK
Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na rok 2021
a rozpočtový výhled na roky 2022 až 2023
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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1.

2.

nepokryté finanční potřeby na nezbytné neinvestiční akce, které nemají alokované finanční
prostředky v návrhu rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
na rok 2021,
nepokryté finanční potřeby na nezbytné investiční akce, které nejsou alokované v návrhu
investičního rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace na rok
2021,

3. informaci o výši krytých odpisů na rok 2021 (3.000.000 Kč) a jejich čerpání,
schvaluje
1. rozpočet příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje na rok 2021,
2. rozpočtový výhled příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje na roky
2022 až 2023,
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, resort dopravy, seznámit se schváleným
rozpočtem ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2021
USNESENÍ č. 520/21/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Obnova a údržba alejí na Novoborsku“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 300.000 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 „Obnova a údržba alejí
na Novoborsku“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 150.000 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 30. 6. 2022,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,
4.
5.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
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. 04. 2021
USNESENÍ č. 521/21/RK
Rekonstrukce silnice III. třídy číslo 2789 ulice Šimonovická - záměr spolupráce
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost mikroregionu Císařský kámen ve věci spolupráce při rekonstrukci silnice III. třídy číslo 2879
– ulice Šimonovická, v rámci akce „Odkanalizování obcí Mikroregionu Císařský kámen – 1. část
Šimonovice, Dlouhý most“,
souhlasí
se záměrem spolupráce při rekonstrukci silnice III. třídy číslo 2879 – ulice Šimonovická, v rámci
akce „Odkanalizování obcí Mikroregionu Císařský kámen – 1. část Šimonovice, Dlouhý most“
a rekonstrukcí silnice III. třídy číslo 2879 v roce 2023
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
předsedkyni mikroregionu Císařský kámen o přijatém usnesení,
b)

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zahájení
projekční přípravu kompletní rekonstrukce úseku silnice III. třídy číslo 2879 – ulice
Šimonovická, prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o.
Termín: 30. 10. 2021

USNESENÍ č. 522/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil
- křižovatka s I/14, 1. etapa“ 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:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
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, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
náhradník: Ing. Milan Holeček, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Ing. Martin Verner, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
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schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/709/2021
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: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 523/21/RK
Veřejná zakázka „Demolice
objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020“
- informace o změně zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek do 13. 4. 2021 do 10.00 hodin v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020“ zadávané v otevřeném
řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 524/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“ - informace o změně lhůty
pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 19. 3. 2021 na 6. 4. 2021 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 525/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - informace o změně lhůty pro podání
nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 25. 3. 2021 na 6. 4. 2021 u zadávacího řízení veřejné zakázky
„Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov“
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: 30. 04. 2021
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USNESENÍ č. 526/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn - Žernov – Žlábek“ - informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek do 12. 4. 2021 do 10.00 hodin v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek“ zadávané v otevřeném řízení, v
souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 527/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/28721 Sněhov
- Mukařov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele 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, a to
účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2,
40001 Ústí nad Labem, IČO: 46712143, za nabídkovou cenu 160.000 Kč bez DPH, tj. 193.600 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/409/2021 mezi Libereckým
krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova
1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46712143
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 528/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Demolice objektů
v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru
Ralsko 2020“ 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 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z
Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa., IČO: 25462644, za nabídkovou cenu 48.000 Kč bez DPH, tj.
58.080 Kč vč. DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/596/2021
mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01
Česká Lípa, IČO: 25462644
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. 05. 2021
USNESENÍ č. 529/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Demolice objektů
v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko
2020“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro
pozemní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO:
46433597, za nabídkovou cenu 102.000 Kč bez DPH, tj. 123.420 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/595/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem Ing. Štěpán Illich, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO: 46433597
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. 05. 2021
USNESENÍ č. 530/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 pro Akci „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou lokalita Chotyně
U Hrabarů“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na rok 2021 ve výši 12.801.503,02 Kč určené
k financování Akce „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou lokalita
Chotyně "U Hrabarů",
b) smlouvu číslo OLP/1139/2021 (číslo poskytovatele: 259/C1/2021) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021ve výši 12.801.503,02
Kč, mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu číslo
OLP/1139/2021 (číslo poskytovatele: 259/C1/2021) o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši 12.801.503,02 Kč,
uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00
Praha 9, IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 30. 04. 2021
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b)

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit realizaci
a profinancování Akce „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou lokalita
Chotyně "U Hrabarů" v souladu se smlouvou číslo OLP/1139/2021 (číslo poskytovatele:
259/C1/2021) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021.
Termín: 31. 01. 2022

USNESENÍ č. 531/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
v kapitole 913 06 - Příspěvkové organizace, odbor dopravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 117/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 12.700.000 Kč, a to:
a)
b)

2.

vybrané za náklady řízení ve výši 17.545 Kč,
a dále se navyšují příjmy zaslané Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078 ve výši
12.682.455 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestičního příspěvku
poskytnutého na akci „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve
správě KSS LK“ dle usnesení rady Libereckého kraje č. 103/20/RK, č. 976/20/RK a č.
1503/20/RK,
navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci „Krajská
správa silnic LK p. o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s., na BĚŽNOU ÚDRŽBU“
ve výši 12.700.000 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 117/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 532/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“,
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
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,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
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náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradník Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník Bc. Jan Čapek, 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 Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1129/2021
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: 20. 04. 2021
USNESENÍ č. 533/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4230/2019, uzavíraný v souladu § 222 odst. 4 a 5
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem a
společnostmi M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, a
COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, pro účely veřejné zakázky
vystupující jako „Společnost M - SILNICE a COLAS CZ, SILNICE III/28411 ROZTOKY U
JILEMNICE“ Liberec, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 1.076.343,74 Kč bez DPH, tj.
1.302.375,93 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 979.620,25 Kč bez DPH, tj. 1.185.340,50 Kč
včetně DPH, při započtení odchylky programu ASPE ve výši 0,01 Kč bez DPH a 0,02 Kč včetně
DPH, cena je tedy vyšší o 96.723,49 Kč bez DPH, tj. 117.035,42 Kč včetně DPH a činí
103.993.798,34 Kč bez DPH tj. 125.832.496 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 534/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most
přes Robečský potok“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
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2.

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
o vyloučení účastníka COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČO: 26177005, 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 Stavební firma HOBST a.s., se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9,
IČO: 48033251, 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),
4. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský
potok“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00
Praha 8, IČO: 00014915, za nabídkovou cenu 7.661.048,38 Kč bez DPH, tj. 9.269.868,54 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/44/2021 mezi Libereckým krajem a společností Metrostav a.s.,
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 535/21/RK
Dohoda o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n.Nisou – Zittau – Bogatynia
– Frýdlant – Świeradów-Zdrój
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Dohody o zajištění provozu autobusové linky 691 Hrádek n.Nisou – Zittau – Bogatynia –
Frýdlant – Świeradów-Zdrój č. OLP/1147/2021, uzavíraným mezi Gminou Bogatynia, zastoupenou
pověřeným Burmistrzem Wojciechem Dobrołowiczem se současným podpisem pokladníka Gminy
paní Moniki Niklas, se sídlem ul. Daszyńskiego 1, PL-59-920 Bogatynia; Gminou Miejska
Świeradów-Zdrój, zastoupenou Burmistrzem Rolandem Marciniakem, se sídlem ul. 11. listopada 35,
59-850 Świeradów-Zdrój a Landratsamt Görlitz, zastoupeným Landratem, panem Bernd Lange, se
sídlem
Bahnhofstraße
24,
D-02826
Görlitz
na
období
od
1.
5.
2021
do 31. 12. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit Dohodu
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 536/21/RK
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Jablonecko
č. OLP/1921/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění
z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o. za období leden 2020 - červen 2020
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK
s.r.o., IČ: 056 66 384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, dle Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Jablonecko
č. OLP/1921/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění
z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období leden 2020 – červen 2020,
2. vyjádření Dopravce k výzvám k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinností dopravce,
ve kterém upozorňuje, že podle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku pohledávka nejistá nebo
neurčitá k započtení způsobilá není a že Liberecký kraj nemůže provést započtení pohledávky,
kterou zakládá pouze na výstupech CED IDOL, které jsou nespolehlivé a nepřesné,
3.

informaci o probíhajícím soudním sporu s Dopravcem BusLine LK s.r.o., ve kterém
se Dopravce domáhá vyplacení částky, jež byla proti jeho pohledávkám započtena ze strany
Libereckého kraje již dříve, a ve kterém zpochybňuje přesnost a spolehlivost výstupů
ze systému CED IDOL,
rozhoduje
1. o započtení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, která je splatná ode dne 29. července 2020, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období
od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2020, č. j. KULK 48431/2020 OD ze dne 30. června 2020 proti
faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
2. o započtení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, která je splatná ode dne 19. srpna 2020 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. února 2020
do 29. února 2020, č. j. KULK 54907/2020 OD ze dne 23. července 2020 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
3.

4.

o započtení smluvní pokuty ve výši 23.000 Kč, která je splatná ode dne 25. září 2020 a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. března 2020
do 31. března 2020, č. j. KULK 64131/2020 OD ze dne 31. srpna 2020 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 11.000 Kč, která je splatná ode dne 2. října 2020, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. dubna 2020
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5.

6.

do 30. dubna 2020, č. j. KULK 65891/2020 OD ze dne 7. září 2020 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, která je splatná ode dne 17. února 2021, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. května 2020
do 31. května 2020, č. j. KULK 3897/2021 OD ze dne 22. ledna 2021 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 2.500 Kč, která je splatná ode dne 17. března 2021, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. června 2020
do 30. června 2020, č. j. KULK 13375/2021 OD ze dne 22. února 2021 proti faktuře Dopravce
BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1921/2018

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za krajem, ve kterém bude
uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní pokuty.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 537/21/RK
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Turnovsko
- Semilsko č. OLP/1922/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě
zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období leden 2020
- červen 2020
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK
s.r.o., IČ: 056 66 384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, dle Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Turnovsko - Semilsko
č. OLP/1922/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění
z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období leden 2020 – červen 2020,
2. vyjádření Dopravce k výzvám k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinností dopravce,
ve kterém upozorňuje, že podle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku pohledávka nejistá nebo
neurčitá k započtení způsobilá není a že Liberecký kraj nemůže provést započtení pohledávky,
kterou zakládá pouze na výstupech CED IDOL, které jsou nespolehlivé a nepřesné,
3. informaci o probíhajícím soudním sporu s Dopravcem BusLine LK s.r.o., ve kterém
se Dopravce domáhá vyplacení částky, jež byla proti jeho pohledávkám započtena ze strany
Libereckého kraje již dříve, a ve kterém zpochybňuje přesnost a spolehlivost výstupů
ze systému CED IDOL,
rozhoduje
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

o započtení smluvní pokuty ve výši 16.500 Kč, která je splatná ode dne 29. července 2020,
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce
BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či
Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o.,
za období od 1. ledna 2020 do 31. ledna 2020, č. j. KULK 48507/2020 OD ze dne 30. června
2020 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy
č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 13.500 Kč, která je splatná ode dne 19. srpna 2020, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období
od 1. února 2020 do 29. února 2020, č. j. KULK 54908/2020 OD ze dne 23. července 2020 proti
faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 20.500 Kč, která je splatná ode dne 24. září 2020, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období
od 1. března 2020 do 31. března 2020, č. j. KULK 64124/2020 OD ze dne 31. srpna 2020 proti
faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 14.000 Kč, která je splatná ode dne 2. října 2020, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období
od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, č. j. KULK 65895/2020 OD ze dne 7. září 2020 proti
faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 7.500 Kč, která je splatná ode dne 17. února 2021, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období
od 1. května 2020 do 31. května 2020, č. j. KULK 3898/2021 OD ze dne 22. ledna 2021 proti
faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 14.500 Kč, která je splatná ode dne 18. března 2021, a která
byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období od 1.
června 2020 do 30. června 2020, č. j. KULK 13451/2021 OD ze dne
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22. února 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené dle čl. 7.11. smlouvy
č. OLP/1922/2018
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za krajem, ve kterém bude
uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní pokuty.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 538/21/RK
Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících – turistický vlak Liberec – Doksy sezóna 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje se společností
Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (odštěpný závod zahraniční právnické osoby), IČO:
29018889, se sídlem Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 696, PSČ 463 34, přímým zadáním
dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, pro období červenec - srpen 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zveřejnění
záměru přímého uzavření smlouvy na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 539/21/RK
Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 7. 2021,
vydává
Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní
silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných
veřejných služeb na území Libereckého kraje s účinností od 1. 7. 2021
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Nařízení
Libereckého kraje k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi, a Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu
náměstkovi hejtmana,
2.

Termín: 30. 04. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit publikování Nařízení
Libereckého kraje ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje,

3.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit návrh
Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 7. 2021
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
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USNESENÍ č. 540/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; příspěvek
od obcí Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 106/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši
1.253.863 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“
ve výši 1.253.863 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 106/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 541/21/RK
Výběrové řízení ve společnosti KORID LK, spol. s r. o., na pozici jednatele společnosti
- rozhodnutí
Rada kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a, po projednání
bere na vědomí
doporučení výběrové komise v rámci výběrového řízení na pozici jednatele společnosti KORID LK,
spol. s r. o.,
odvolává
pana Ing. Jiřího Zdražila,
z funkce jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2,
U Jezu 642/2a, a to ke dni 30. 4. 2021,
rozhoduje
o udělení odměny Ing. Jiřímu Zdražilovi za výkon funkce jednatele nad rámec původně plánované
doby, a to ve výši trojnásobku sjednané měsíční odměny,
jmenuje
Ing. Otto Pospíšila, Ph.D.,
jednatelem společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2,
U Jezu 642/2a, s účinností k 1. 5. 2021
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
dozorčí radu společnosti KORID LK, spol. s r. o., o přijatém usnesení,
b)

Termín: 09. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
Ing. Otto Pospíšila, Ph.D., o přijatém usnesení,

c)

Termín: 09. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit Radě
Libereckého kraje v působnosti jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o.,
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smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností KORID LK, spol. s r. o., a Ing. Otto
Pospíšilem, Ph.D.
Termín: 20. 04. 2021
USNESENÍ č. 542/21/RK
Pozvánka na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022 v Olomouckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s účastí sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky v roce 2022 v Olomouckém kraji,
2.

s finančním pokrytím účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách X. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2022 v Olomouckém kraji, z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2022 do výše 2.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál „Pozvánka na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2022 v Olomouckém kraji“ k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 543/21/RK
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy
a sportu žadatele Svaz lyžařů České republiky, z. s. na projekt „FIS SUMMER GRAND PRIX
ve skoku na lyžích Liberec 2021“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Svaz lyžařů České republiky,
z. s., se sídlem Cukrovarnická 483/42, 160 00 Praha 6, IČO: 00537632, na projekt „FIS SUMMER
GRAND PRIX ve skoku na lyžích Liberec 2021“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit žádost o poskytnutí dotace k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 544/21/RK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
2.
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
3.
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
2. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,
3. Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
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a to z důvodu:
- darování, prodeje a koupě nemovitého majetku,
- technického zhodnocení stávajícího nemovitého majetku
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 545/21/RK
Rozpočtové opatření č. 72/21 – navýšení příjmů a výdajů 2021 – kapitola 914 04 – Působnosti –
dotace na realizaci projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení
jako měkkých cílů III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 72/21, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 z titulu přijaté dotace na realizaci
projektu „Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“
z Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021 dle Rozhodnutí č. 5; č. j. MV
– 144577-11/OBP-2020 o částku 1.225.000 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 – kapitola 914 04 – působnosti odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.225.000 Kč na akci číslo 0487150000 –
„Liberecký kraj – Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“, ÚZ 14
034
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 72/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 546/21/RK
Rozpočtové opatření č. 104/21 – navýšení příjmů z titulu přijaté zálohové platby dotace
a navýšení výdajů v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 104/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 3.609.402,07 Kč z titulu
přijaté zálohové platby na realizaci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje (KAP LK) a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 04
– Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, projekt Strategické plánování
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) o celkovou částku 3.609.402,07 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 104/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
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USNESENÍ č. 547/21/RK
Rozpočtové opatření č. 111/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektu OP VVV
a odvody za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 111/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 158.050 Kč, jedná se o vratky
finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují výdaje v
kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, o celkovou částku 158.050 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 111/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 548/21/RK
Rozpočtové opatření č. 113/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
žadatele
na projekt „Antukadědek 2021“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 113/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení ukazatele 04808360000 Sportovní akce - individuální dotace o částku 10.000 Kč,
2. zavedení nového ukazatele v celkové výši 10.000 Kč:
Číslo akce
04812040000

Název akce

Výše v Kč
10.000

rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá charakter podpory
de minimis, příjemci:
Žadatel

Datum
narození

Bydliště

Název
projektu
Antukadědek
2021

schvaluje
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Parametr projektu:
Náklady
název/měrná
celkem v Kč
jednotka/hodnota
1. doba trvání akce/den/1
2. počet
zúčastněných/osoba/30

37.400

Dotace do
výše v Kč

10.000
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znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/671/2021, která
bude uzavírána mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 113/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 27. 04. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/671/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 05. 2021

USNESENÍ č. 549/21/RK
Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 – předpokládaný harmonogram a jmenování Dana
Ramzera koordinátorem spolupráce s organizátorem mistrovství světa za Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plánovaný časový harmonogram Mistrovství světa v orientačním běhu 2021,
jmenuje
Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, koordinátorem spolupráce mezi Libereckým krajem
a Organizačním výborem Mistrovství světa v orientačním běhu 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
1. informovat předsedu Organizačního výboru Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 o svém
jmenování koordinátorem spolupráce mezi Libereckým krajem a Organizačním výborem
Mistrovství světa v orientačním běhu 2021,
2.

Termín: 10. 04. 2021
svolat koordinační schůzku veřejnoprávních a dalších subjektů zapojených do organizace
Mistrovství světa v orientačním běhu 2021.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 550/21/RK
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy
a sportu žadatele HKC Akademie motorsportu, z. s., na projekt „HKC Akademie motorsportuLumír Vaszily“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli HKC Akademie motorsportu se
sídlem Čsl. armády, 434 01 Most, IČO: 22748261, na projekt „HKC Akademie motorsportu
– Lumír Vaszily“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit informování žadatele o rozhodnutí orgánů
kraje.
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Termín: 06. 05. 2021
USNESENÍ č. 551/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Cena
hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 50.000 Kč Technické univerzitě v
Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec, číslo akce 04800796045,
na realizaci projektu „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity
v Liberci“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1054/2021 uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská
2, 461 17 Liberec, na projekt „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity
v Liberci“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu č. OLP/1054/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 552/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka ICT vybavení,
softwarového vybavení a technických učebních pomůcek pro fyziku“ Gymnáziem, Turnov,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka ICT vybavení,
softwarového vybavení a technických učebních pomůcek pro fyziku“ Gymnáziem, Turnov,
příspěvkovou organizací, 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: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 553/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Inovace výuky a infrastruktury
IT na Gymnáziu Česká Lípa II“ Gymnáziem, Česká Lípa, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Inovace výuky
a infrastruktury IT na Gymnáziu Česká Lípa II“ Gymnáziem, Česká Lípa, příspěvkovou
organizací, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
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: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 554/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup vozidla pro projektové
dny a výuku elektromobility“ Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup vozidla
pro projektové dny a výuku elektromobility“ Střední školou a Mateřskou školou, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvkovou organizací, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. 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: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 555/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení přírodovědných
laboratoří II“ Gymnáziem, Tanvald, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení přírodovědných
laboratoří II.“ Gymnáziem, Tanvald, příspěvkovou organizací, 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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 556/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – Vybavení
učeben IT“ Střední průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – Vybavení
učeben IT“ Střední průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvkovou organizací, 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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 557/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Laboratoř Fyziky“ Gymnáziem,
Střední odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Laboratoř fyziky“
Gymnáziem, Střední odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice, příspěvkovou
organizací, 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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 558/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů:
1.

2.

3.

jističů PL7, char B v celkové hodnotě 30.882 Kč pro účely výuky od společnosti Eaton
Elektrotechnika s.r.o., se sídlem Komárovská 2406/57, 193 00 Praha – Horní Počernice,
IČ: 49811894, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ: 46747991,
tiskárny 3 D Original Prusa MINI v hodnotě 9.990 Kč pro účely výuky od společnosti
Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha – Holešovice,
IČ: 06649114, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ: 46747991,
vyřazené PHEV baterie pro zkvalitnění výuky odborného výcviku učebních oborů
v hodnotě 650 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869,
293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Integrovaná
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4.

střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, IČ:
00087891,
cereálních výrobků v hodnotě 4.690 Kč pro klienty dětského domova od společnosti Emco
spol. s r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 41191129,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351,

5.

b)

tiskárny 3 D Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.000 Kč pro účely výuky od společnosti
Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha – Holešovice,
IČ: 06649114, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075,
nadačních příspěvků:
1. ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů na schválený projekt „Žádost o nadační příspěvek
- antigenní/PCR testy“ od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
– Michle, IČ: 26721511, do vlastnictví příspěvkové organizace Speciálně pedagogické
centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace, IČ: 08729590,
2.

ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s vybavením počítačové učebny
od Nadace PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, IČ: 60252766
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 06. 05. 2021
USNESENÍ č. 559/21/RK
Finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 15. 05. 2021
USNESENÍ č. 560/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice komínu u objektu č. p.
530“ Gymnáziem F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Demolice komínu u objektu č. p. 530“ Gymnáziem F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2021
USNESENÍ č. 561/21/RK
Schválení dodatků nájemních smluv uzavíraných, na dobu delší než jeden rok, příspěvkovými
organizacemi resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Střední škola, Semily, příspěvková organizace
2.
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi Střední školou, Semily, příspěvkovou
organizací, se sídlem 28. října 607, 513 01 Semily, IČO 00528714 a
trvale
bytem
2. s uzavřením dodatku č. 2/2021 k nájemní smlouvě – č. 452/2015 mezi Střední školou řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova
4265/66, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00140147, a Pedagogicko-psychologickou poradnou,
Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO 70948798
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 562/21/RK
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě části nemovité věci č. LIHAN – vyvoláno vznikem
společnosti Vantage Tower s.r.o., která bude spravovat a současně vlastnit vysílače společnosti
Vodafone Czech Republik a.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě části nemovité věci č. LIHAN mezi Střední školou
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Turhlářská 360/3, příspěvkovou organizací, se sídlem
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II-Nové Město, IČO 00526517, a Vodafone Czech Republik a.s.,
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 563/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemku v k. ú. Dubice u České Lípy (FAMA/2020/09/084)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/10/015)
b) kupní smlouva
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3.

a) pozemků v k. ú. Drchlava (FAMA/2020/10/072)
b) kupní smlouva
4. a) pozemků v k. ú. Horky u Dubé (FAMA/2020/12/010)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí:
části p. p. č. 345 o výměře 36 m2, nově označené jako p. p. č. 345/2, ostatní plocha,
neplodná půda, vymezené geometrickým plánem č. 531-48/2020 ze dne 11. 9. 2020,
v katastrálním území Dubice u České Lípy, obec Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví
č. 5157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 3.600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých), pozemek je nutné vykoupit v
rámci stavby: Rekonstrukce silnice III/2624 Česká Lípa-Kozly, refundace nebude
uplatněna,
b) se svěřením takto 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
Česká Lípa,
2. a) s koupí:
p. p. č. 1/3 o výměře 47 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Horky u Dubé,
obec Dubá, evidované na listu vlastnictví č. 813 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.820 Kč (slovy: dva tisíce osm set dvacet
korun českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci přípravy plánované rekonstrukce
Silnice III/2706 Horky, refundace nebude uplatněna,
b)

3.

a)

b)

se svěřením takto 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
Česká Lípa,
s koupí:
-části p. p. č. 196/1 o výměře 84 m2, nově označené jako p. p. č. 196/6, ostatní plocha,
manipulační plocha,
-části p. p. č. 196/1 o výměře 8 m2, nově označené jako p. p. č. 196/7, ostatní plocha,
silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 238-269/2019 ze dne 24. 10. 2019,
-p. p. č. 201/6 o výměře 92 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše v katastrálním území Drchlava, obec Chlum, evidovaných na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od obce
Chlum, se sídlem Chlum č. p. 95, 472 01 Chlum, IČO 00483362, za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 11.040 Kč (slovy: jedenáct tisíc čtyřicet korun českých), nutný výkup
v rámci stavby: „Silnice III/2702 Drchlava - havárie propustku“, refundace nebude
uplatněna,
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
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4.

a)

nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa,
s koupí:
p. p. č. 190 o výměře 117 m2, trvalý travní porost, a p. p. č. 640 o výměře 27 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Horky u Dubé, obec Dubá, evidovaných
na listu vlastnictví č. 299 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 8.640 Kč (slovy: osm tisíc šest set čtyřicet korun českých),
předmětné pozemky je nutné vykoupit v rámci stavby Silnice III/2706 Horky,
rekonstrukce, 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
Česká Lípa,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1122/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1121/2021 mezi Libereckým krajem a

3.
4.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1118/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Chlum,
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1146/2021 mezi Libereckým krajem a

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

2)

Termín: 27. 04. 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. 564/21/RK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 179/21/RK budoucí prodej pozemku
v k. ú. Loučná nad Nisou
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 179/21/RK ze dne 9. 2. 2021 - týkající se budoucího prodeje části p. p. č. 1672/9
o předpokládané výměře cca 75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní silnice, nacházející
se v k. ú. Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 620
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, obci Janov nad
Nisu, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČO 002 62 358, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce
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„Kontejnerové stání v Loučné nad Nisou“ a předloženého návrhu budoucí kupní smlouvy číslo
OLP/41/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Janov nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh na zrušení budoucího prodeje
pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 565/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemků v k. ú. Mimoň
b) darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Příšovice
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním:
- p. p. č. 2140/8 o výměře 232 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 2140/9 o výměře 649 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 2860/2 o výměře 68 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/2 o výměře 48 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/3 o výměře 333 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/4 o výměře 550 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/5 o výměře 86 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/6 o výměře 37 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/7 o výměře 83 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/8 o výměře 69 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/9 o výměře 480 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/10 o výměře 131 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/12 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/13 o výměře 239 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. p. č. 3300/14 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v katastrálním území Mimoň, obci Mimoň, evidovaných na listu vlastnictví
č. 2157 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, městu
Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO 00262746, hodnota daru dle účetní
evidence činí 60 Kč/m2 tj. 183.660 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc šest set šedesát korun
českých), jedná se o pozemky pod chodníky v rámci stavby „Mimoň – stavba C – Humanizace
průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí,
2.

s darováním části p. p. č. 914/1 o výměře 40 m2, nově označená jako p. p. č. 914/34 ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 848-84/2020
ze dne 30. 12. 2020, nacházejícího se v k. ú. Příšovice, obci Příšovice, a evidovaný na listu
vlastnictví č. 387 u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Příšovice, se sídlem Příšovice
č. p. 60, 463 46 Příšovice, IČO 002 63 125, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.200 Kč
(slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých), jedná se o pozemek pod stavbou „Cyklostezka
Příšovice – Přepeře“,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/656/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Mimoň,
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2.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/658/2021 mezi Libereckým krajem a obcí
Příšovice
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:

2.

a)

předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 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. 566/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemku v k. ú. Kruh v Podbezdězí
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Dolní Řasnice
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 739/5 o výměře 41 m2, nově označené jako p. p. č. 739/6, ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 169-16/2020 ze dne
14. 9. 2020, nacházející se v katastrálním území Kruh v Podbezdězí, obci Doksy, evidované
na listu vlastnictví č. 137 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 7.380 Kč (slovy: sedm tisíc tři sta osmdesát korun českých), jedná se o
nepotřebný pozemek, který slouží jako vjezd ke stodole a na pozemky žadatele,
2. s prodejem části p. p. č. 2574 o výměře 181 m2, nově označené jako p. p. č. 2574/29, ostatní
plocha, způsob využitá dráha, vymezená geometrickým plánem č. 408-1888/2020 ze dne
2. 11. 2020, nacházející se v k. ú. Dolní Řasnice, obci Dolní Řasnice, a evidované na listu
vlastnictví č. 119 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant,
Správě železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nově Město,
IČO: 709 94 234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 920/94/2020 ze dne
2. 12. 2020 ve výši 67.875 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc osm set sedmdesát pět korun českých),
na předmětné části pozemku se nachází železniční přejezd,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/653/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/654/2021 mezi Libereckým krajem a Správou
železnic, státní organizací
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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b)

2.

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 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. 567/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Mimoň
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru:
- p. p. č. 2150/2 o výměře 142 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3167/2 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3230/2 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3230/3 o výměře 79 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/15 o výměře 71 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/17 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/18 o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3305/19 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3307/25 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3307/26 o výměře 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3309/15 o výměře 16 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3309/17 o výměře 22 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3326/4 o výměře 235 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 3405/3 o výměře 38 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Mimoň, obci Mimoň, evidovaných na listu vlastnictví
č. 1, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od města
Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČO 002 60 746, hodnota daru dle účetní
evidence činí 21.294,38 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých
třicet osm haléřů), na předmětných pozemcích se nachází stavba „Mimoň – stavba C
– Humanizace průtahu II/268 a okružní křižovatka Tyršovo náměstí“,
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/659/2021 mezi Libereckým krajem a městem Mimoň
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstku hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 27. 04. 2021
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b)

2.

zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 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. 568/21/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Záskalí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části
p. p. č. 549 o předpokládané výměře cca 90 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházející se v k. ú. Záskalí, obci Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu vlastnictví č. 127
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 105 Kč za m2 s tím, že kupující nechá na své náklady
vypracovat geometrický plán, jedná se o pozemek, na kterém se nachází studna ve vlastnictví
žadatelky
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 27. 04. 2021
zaslat informaci o přijatém usnesení žadatelce o prodej pozemku.
Termín: 30. 06. 2021

USNESENÍ č. 569/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí kupní smlouva k. ú. Žernov - revokace: části usnesení
č. 226/VI/20/RK v části 4. b) budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení číslo 226/VI/20/RK v části 4. b) budoucí kupní smlouva
schvaluje
předložený upravený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/4046/2020 mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, po schválení návrhu budoucí kupní smlouvy
zajistit předložení této smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 570/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a)
pozemku v k. ú. Líšný
b)
smlouvy o bezúplatném převodu
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Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 3550/1 o výměře 66 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, nacházející se v k. ú. Líšný, obci Líšný, evidované na listu vlastnictví č. 60000
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, hodnota podle účetní evidence činí 1.386 Kč
(slovy: jeden tisíc tři sta osmdesát šest korun českých), předmětný pozemek je zastavěn tělesem
silnice ev. č. III/28215 a částečně je součástí mostního objektu,
b) se svěřením takto 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 Jablonec nad Nisou,
c)

s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/634/2021 mezi Libereckým krajem a ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
b)

2)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
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. 571/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 1262/52 o výměře 6 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 1262/64 o výměře 49 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1262/67
o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Jablonné
v Podještědí, obec Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od města Jablonné v Podještědí,
se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 00260576, hodnota daru
dle účetní evidence činí 2.938 Kč (slovy: dva tisíce devět set třicet osm korun českých),
pozemky jsou zastavěny silnicí ev. č. II/270 ve vlastnictví Libereckého kraje,
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 Liberec,
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schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/630/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Jablonné v Podještědí
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 27. 04. 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 kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 572/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
a)
pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 1262/65 o výměře 82 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 1262/66 o výměře 11 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k. ú. Jablonné v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 1210 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 ukončení 10-leté lhůty
čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu použitých na koupi předmětných pozemků, která
končí 1. 2. 2026, hodnota budoucího daru dle účetní evidence činí 4.650 Kč (slovy: čtyři tisíce šest
set padesát korun českých), na pozemcích se nachází stavba chodníku ve vlastnictví města,
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/631/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Jablonné v Podještědí
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 573/21/RK
Majetkoprávní operace – darování
1. a) pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) darovací smlouva
2. a) stavby vyřazené komunikace v k. ú. Rochlice u Liberce
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b) darovací smlouva
a) pozemků v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním p. p. č. 3650/10 o výměře 3266 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidované na listu
vlastnictví č. 1770 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
včetně stavby vyřazené komunikace ev. č. III/29024 (3266 m2 - část ul. Kunratická)
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 30. 11. 2020 činí 2.451.464,13
Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát jedna tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých, třináct
haléřů), jedná se o majetkoprávní vypořádání po stavbě „Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad
Nisou“, komunikace vyřazena ze silniční sítě kategorie silnic III. tříd,
2. s darováním stavby vyřazené komunikace ev. č. III/2784 (4052 m2 – ul. České mládeže) včetně
staveb SO 000 – Všeobecná konstrukce a práce, SO 101 – Silnice ev. č. III/2784, SO 191 –
Dopravní značení, SO 192 – DIO (dopravně inženýrské opatření) a SO 701
– Protihluková stěna vlevo km 16,980 - 17,060, na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Liberec, a to p. č. 1609/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejícího
se v k. ú. Rochlice u Liberce, obci Liberec, evidovaného na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, statutárnímu městu Liberec,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, hodnota daru dle účetní
evidence ke dni 30. 9. 2020 činí 6.314.057 Kč (slovy: šest milionů tři sta čtrnáct tisíc padesát
sedm korun českých), komunikace vyřazená ze silniční sítě kategorie silnic III. tříd,
3. s darováním části p. p. č. 1240/5 o výměře 109 m2, nově označené jako p.p.č. 1240/12, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1240/5 o výměře 86 m2, nově označené
jako p.p.č. 1240/13, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části
p. p. č. 1240/5 díl „d“ o výměře 188 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, části
p. p. č. 1240/5 o výměře 83 m2, nově označené jako p.p.č. 1240/15, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1240/5 o výměře 16 m2, nově označené jako
p. p. č. 1240/16, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 1240/5 díl "a" o
výměře 484 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č.
452-147/2019 ze dne 24. 4. 2020, nacházející se v k. ú. Lestkov pod Kozákovem, obci Radostná
pod Kozákovem, evidované na listu vlastnictví č. 290 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, obci Radostná pod Kozákovem, se sídlem Lestkov 77,
Radostná pod Kozákovem, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČO 00276031, hodnota daru dle
účetní evidence činí 20.286 Kč (slovy: dvacet tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých),
pozemky zastavěny stavbou „Bezpečný přístup k zastávkám BUS Lestkov
– Pustina“,
3.

schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/633/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec,
2. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/632/2021 mezi Libereckým krajem
a statutárním města Liberec,
3. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3910/2020 mezi Libereckým krajem a obcí
Radostná pod Kozákovem
a ukládá
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1)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků a staveb vyřazených komunikací k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení darování pozemků a staveb vyřazených komunikací Zastupitelstvem
Libereckého kraje předložení darovacích smluv 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. 574/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí směna
a)
pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou a k. ú. Roztoky u Semil
b)
budoucí směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to: části p. p. č. 1636/2 o předpokládané výměře cca 5 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Paseky nad Jizerou, obci Paseky nad Jizerou,
evidované listu vlastnictví č. 70 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, části p. p. č. 1954/51 o předpokládané výměře cca 54 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, části p. p. č. 1954/62 o předpokládané výměře cca 364 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházejících se v k. ú. Roztoky u Semil, obci Roztoky u Semil, evidovaných
listu vlastnictví č. 188 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
po dokončení stavební akce „Silnice III/29057 Paseky nad Jizerou, rekonstrukce silnice“,
za pozemky ve vlastnictví
a to část
p. p. č. 337/1 předpokládané výměře cca 145 m2, lesní pozemek, část p. p. č. 339/2
předpokládané výměře cca 237 m2, trvalý travní porost, část p. p. č. 346/6 předpokládané
výměře cca 41 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k. ú. Paseky nad Jizerou, obci Paseky
nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 463 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily, po dokončení stavební akce „Silnice III/29057 Paseky
nad Jizerou, rekonstrukce silnice“, bez doplatku,
b)

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,
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 budoucí směnné smlouvy číslo OLP/629/2021, uzavřené mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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b)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení budoucí směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 575/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemků v k. ú. Bratříkov
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 1686 o výměře 3 m2, nově označené jako st. p. č. 386, zastavěná plocha
a nádvoří, a části p. p. č. 1686 o výměře 1 m2, nově označené jako st. p. č. 387, zastavěná plocha
a nádvoří, vymezených geometrickým plánem č. 349-95/2020 ze dne 31. 12. 2020, nacházejících se v
k. ú. Bratříkov, obci Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 939 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
1.200 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých), na předmětných pozemcích se nachází přístavba
rekreačního objektu ve vlastnictví kupujících,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/635/2021 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemků 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. 576/21/RK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 1794/15/mRK v bodě 7. a), b) ze dne
9. 11. 2015 – týkající budoucí koupě pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1794/15/mRK v bodě 7. a), b) ze dne 9. 11. 2015 – týkající se budoucí koupě části p.
p. č. 2090/1 o předpokládané výměře 4 m2, trvalý travní porost, nacházející se k. ú. Nové Město pod
Smrkem, obci Nové Město pod Smrkem, evidované na listu vlastnictví č. 1365 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Frýdlant, od Petra Černicy, 13. 8. 1988, Nové Město pod
Smrkem, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 200 Kč za m2, po dokončení stavební akce
„Silnice ev. č. II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice“ a předloženého návrhu smlouvy o
smlouvě budoucí kupní číslo OLP/3274/2015 mezi Libereckým krajem a Petrem Černicou
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit návrh na zrušení budoucí koupě
pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 577/21/RK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 1489/17/RK v bodě 1. a), b) ze dne
8. 8. 2017 – budoucí prodej části pozemku v k. ú. Desná III
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1489/17/RK v bodě 1. a), b) ze dne 8. 8. 2017 - týkající se budoucího prodeje části
p. p. č. 341 o předpokládané výměře cca 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházející se v k. ú. Desná III, obec Desná, evidované na listu vlastnictví č. 489 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, státnímu podniku Povodí Labe,
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny obvyklé, po dokončení stavební akce
„Černá Říčka, Desná v J. H., oprava zdí PB a LB a stupňů, ř. km 0,846 – 1,160“
a předloženého návrhu budoucí kupní smlouvy číslo OLP/2693/2017 mezi Libereckým krajem
a státním podnikem Povodí Labe
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit návrh na zrušení budoucího prodeje
pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 578/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Udržitelné hospodaření
s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii
Česká Lípa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá
103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28812999, za nabídkovou cenu 68.500 Kč bez DPH, účastník
není plátce DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3976/2020 mezi Libereckým
krajem a společností Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 28812999
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 579/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Udržitelné
hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii
Česká Lípa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka KONTROL s.r.o., se sídlem Okružní 345, 435 13
Meziboří,
IČO:
64651908,
za
nabídkovou
cenu
24.600
Kč
bez
DPH,
tj. 29.766 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní
stavby investora č. OLP/3977/2020 mezi Libereckým krajem a společností KONTROL s.r.o.,
se sídlem Okružní 345, 435 13 Meziboří, IČO: 64651908
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 580/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - dřevěné sochy
- podsbírky Dřevo - skulptury a Etnografická (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - dřevěné sochy
- podsbírky Dřevo - skulptury a Etnografická (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. Věra Farská, 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 pro část 1 č. OLP/954/2021,
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3. závazný návrh smlouvy o dílo pro část 2 č. OLP/955/2021
a ukládá
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: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 581/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Grafika (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka Grafika
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
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. Zbyněk Miklík, 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. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/636/2021,
3.
4.

závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/637/2021,
závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/638/2021,

5. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/639/2021,
6. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/640/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 582/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Spektrometr (Záchrana pokladů
z depozitářů)“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Spektrometr (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
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. Zbyněk Miklík, 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. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. MartinFéna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/960/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 583/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - nábytek - podsbírky Etnografická,
Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování - nábytek - podsbírky Etnografická,
Dřevo-nábytek a Elektrodesign (Záchrana pokladů z depozitářů)“ 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. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
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2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o dílo (část 1) č. OLP/669/2021,
3.
4.

závazný návrh smlouvy o dílo (část 2) č. OLP/668/2021,
závazný návrh smlouvy o dílo (část 3) č. OLP/769/2021,

5. závazný návrh smlouvy o dílo (část 4) č. OLP/1125/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 584/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Sádra - plastiky
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka Sádra
- plastiky (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, 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
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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. Zbyněk Miklík, 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. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Martina Körteltova, vedoucí 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,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1116/2021 – část 1 – Plastiky ze sádry,
3. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1117/2021 – část 2 – Socha z betonu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 585/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Gobelíny (Záchrana
pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Gobelíny (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
náhradník: Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
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Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/670/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 586/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Umělecké hodiny (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka Umělecké hodiny
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání
veřejných zakázek, a to Jana Marka, DiS., se sídlem 28. října 808, 511 01, Turnov, IČO 86689428,
za nabídkovou cenu 477.200 Kč bez DPH, tj. 577.412 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/593/2021 mezi Libereckým krajem a Janem Markem, DiS., se sídlem 28. října
808, 511 01, Turnov, IČO 86689428
a ukládá
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: 20. 04. 2021
USNESENÍ č. 587/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický
návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro
osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I“ v souladu
s § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3 Kategorie II, odst. 6 - veřejná zakázka bude zadávána formou
uzavřené výzvy v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A,
článku 1. odst. 5,
2. text „Soutěžního zadání výběrového řízení“,
3. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/57/2021
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
a) řádní členové hodnotící komise
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
náhradník: Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Ivana Vodrážková, ředitelka příspěvkové organizace
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom organizace
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
b) odborní členové hodnotící komise
Ing. arch. Filip Horatschke,
doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný,
Ing. arch. Martin Hilpert,
Ing. arch. Jiří Janďourek,
MgA. Jakub Chuchlík,
Ing. Zdeněk Dřevěný,
Markéta Červinková
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 588/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický
návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro
osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou II“ v souladu
s § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3 Kategorie II, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadávána formou
uzavřené výzvy v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A,
článku 1. odst. 5,
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2.
3.

text „Soutěžního zadání výběrového řízení“,
závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1126/2021

jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
a) řádní členové hodnotící komise
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
náhradník: Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Ivana Vodrážková, ředitelka příspěvkové organizace
náhradník: Bc. Helena Vopařilová, DiS., ekonom organizace
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
b) odborní členové hodnotící komise
Ing. arch. Filip Horatschke,
doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný,
Ing. arch. Martin Hilpert,
Ing. arch. Jiří Janďourek,
MgA. Jakub Chuchlík,
Ing. Zdeněk Dřevěný,
Markéta Červinková
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 589/21/RK
Veřejná zakázka malého „Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného
vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o., II“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky
- SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II“, uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu analogicky s § 222 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností společnost Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem
Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14, IČO 27277577, jehož předmětem je prodloužení termínu
pro předání konceptu studie stavby ze 45 na 75 dnů a termínu pro předání finální verze studie stavby
z 60 dnů na 90 dnů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 20. 04. 2021
USNESENÍ č. 590/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
investiční akce Rekonstrukce objektu Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené,
Liberec“ 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:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Ing. Věra Farská, projektový manažer
náhradník Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
Ing. Vratislav Ondráček, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Drahomír Nesvadba, oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Vít Šťastný, ředitel ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, p. o.
náhradník Mgr. Martina Cetll, zástupce ředitele ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, p. o.
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2021
USNESENÍ č. 591/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Školy bez bariér
- Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o jednání a hlasování hodnotící komise per rollam
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, p. o.“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro pozemní stavby – DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to 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 149.000 Kč bez DPH, tj. 180.290 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/184/2021 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, resort 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. 592/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“,
vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha
1, IČ 66002222, kterým se mění rozložení dotace v letech
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci uvedeného projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 593/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v zahradách Domova
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o.“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace zeleně v zahradách Domova
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, 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 1.074.268,60 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.
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Termín: 30. 06. 2024
USNESENÍ č. 594/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého
kraje řemesel“ – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o., vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se
sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým
se na základě postupu při realizaci projektu mění čerpání finančních prostředků v jednotlivých
etapách
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: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 595/21/RK
Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.486.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání
a ke schválení.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 596/21/RK
Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora místní Agendy 21
- oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 655.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
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kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke schválení.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 597/21/RK
Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně vč. obnovy vodního prvku v areálu Domu seniorů Liberec
– Františkov, p. o.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1016/2020 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 MEGA a.s., se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, IČO:
44567146, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 52.852,75 Kč bez DPH, tj. 63.951,83 Kč včetně
DPH a méněpráce ve výši 19.433 Kč bez DPH, tj. 23.513,93 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny o 33.419,75 Kč bez DPH, tj. 40.437,90 Kč včetně DPH
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 05. 2021
USNESENÍ č. 598/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům „5.1a Snížení energetické náročnosti
pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“ a „5.1b Snížení energetické náročnosti
pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti
pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“ 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
1.399.923,21 Kč,
2) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti
pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“ 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
1.360.840,60 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 11. 2022
USNESENÍ č. 599/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ vyplývajících z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace
k danému projektu.
Termín: 19. 03. 2026
USNESENÍ č. 600/21/RK
Rozpočtové opatření č. 115/21; 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. 115/21, 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 817.123,41 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 817.123,41 Kč na základě odstoupení 7 příjemců od realizace projektu a zbylých
prostředků z vyúčtování 4 již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 29.623,41 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 787.500 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 787.500 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

1958
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,00 Kč
75 %
24.11.2020 - 24.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1959
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

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

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

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

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

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

Registrační číslo žadatele
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

1963
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
24.11.2020 - 24.05.2022

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

1964
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,00 Kč
75 %
24.11.2020 - 24.05.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

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

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

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

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

2094

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2100

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2111

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2118

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2122

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) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2077
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
24.01.2021 - 24.07.2022
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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

2078
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

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

2079
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
96000 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

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

2080
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

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

2081
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.01.2021 - 25.07.2022

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

2082
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

75 %
25.01.2021 - 25.07.2022

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

2083
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

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

2084
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

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

2085
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

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

2086
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022
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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:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2087
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.01.2021 - 26.07.2022

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

2088
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
27.01.2021 - 27.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2089
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
28.01.2021 - 28.07.2022

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
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2090
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.01.2021 - 28.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2091
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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
120000 Kč
80 %
28.01.2021 - 28.07.2022

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

2092
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.01.2021 - 29.07.2022

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

2093
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
29.01.2021 - 29.07.2022

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

2095
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

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

2096
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2097
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2098
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
31.01.2021 - 31.07.2022

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
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2099
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.02.2021 - 01.08.2022

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

2101
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.02.2021 - 01.08.2022
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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:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2102
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.02.2021 - 01.08.2022

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

2103
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

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

2104
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

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

2105
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

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

2106
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

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

2107
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

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

2108
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
02.02.2021 - 02.08.2022

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

2109
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

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

2110
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022
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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

2112
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2113
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

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

2114
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

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

2115
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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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

2116
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.02.2021 - 03.08.2022

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

2117
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

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

2119
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

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

2120
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

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

2121
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

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

2123
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

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

2124
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
04.02.2021 - 04.08.2022

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
neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
2.

Termín: 31. 05. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 115/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021

USNESENÍ č. 601/21/RK
Rozpočtové opatření č. 116/21; úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. - NZÚ“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 116/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové

69

Výpis usnesení z 7. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 06.04.2021
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 367.500 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 332.620,35 Kč, na základě odstoupení třech příjemců od realizace
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaného projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 34.879,65 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 367.500 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 367.500 Kč
níže uvedeným 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

1966
Tepelné čerpadlo
120000,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

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

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

1968
Tepelné čerpadlo
127500,00 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022
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bere na vědomí
žádost o změnu projektu v osobě žadatele ze dne 12. 3. 2021, a to z důvodu úmrtí původního žadatele,
schvaluje
1) změnu usnesení č. 476/21/RK ze dne 16. 3. 2021 v části „jméno a příjmení žadatele“ a „datum
narození 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

2)

1691
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000,00 Kč
80 %
11.08.2020 - 08.02.2022

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
s podpořenými žadateli,
2.

Termín: 31. 05. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 116/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021

USNESENÍ č. 602/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci - 3. etapa“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Modernizace hlavní budovy Severočeského
muzea v Liberci – 3. etapa“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým se mění čerpání finančních prostředků v
jednotlivých etapách
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: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 603/21/RK
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Zpráva o ukončení realizace projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice
Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská
(vč. humanizace)“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit dodržení
podmínek udržitelnosti projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)“ vyplývajících z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému
projektu.
Termín: 06. 03. 2024
USNESENÍ č. 604/21/RK
Rozpočtové opatření č. 118/21 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů – Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK
- Pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů“ a projektový záměr „ZZS LK - Pořízení dvou
vozidel Rendez - Vous“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) předložení projektové žádosti projektu "ZZS LK - Pořízení vozidla HART
a videolaryngoskopů" do 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014
– 2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
2) projektový záměr „ZZS LK - Pořízení dvou vozidel Rendez - Vous“ subjektu Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje p. o.,
3) rozpočtové opatření č. 118/21, kterým se snižují výdaj kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, celkem o 7.000.000Kč, a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na přípravu
a realizaci projektu „ZZS LK – Pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů“ celkem o
7.000.000 Kč,
souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART
a videolaryngoskopů " ve výši 700.000 Kč v roce 2021,
2) s předpokládaným předfinancováním projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART
a videolaryngoskopů“ Libereckým krajem do výše 6.300.000 Kč v roce 2021,
3)

s předložením projektové žádosti projektu „ZZS LK – Pořízení dvou vozidel Rendez – Vous“
do 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, prioritní osy 6
– REACT EU, prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART
a videolaryngoskopů“ do 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
2014 – 2020, prioritní osy 6 – REACT EU,
Termín: 30. 05. 2021
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b)

c)

2)

3)

předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „ZZS
LK - Pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů“ Zastupitelstvu Libereckého kraje
ke schválení,
Termín: 27. 04. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„ZZS LK Pořízení vozidla HART a videolaryngoskopů“ v případě jeho schválení řídícím
orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,

Termín: 31. 12. 2026
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 118/21 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 27. 04. 2021
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit
prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o. přípravu a předložení
projektové žádosti „ZZS LK – Pořízení dvou vozidel Rendez–Vous“ do 96. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT EU.
Termín: 30. 05. 2021

USNESENÍ č. 605/21/RK
Rozpočtové opatření č. 119/21 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku - projektové záměry: „APOSS Liberec, p. o. – výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I
a Vratislavice nad Nisou II“ a „Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace, Benešov u Semil“
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektový záměr
1)

„APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, lokalita
Vratislavice nad Nisou I a II“,
2) „Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov
u Semil“,
II. rozpočtové opatření č. 119/21, kterým se
1)
2)

snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 220.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku celkem o částku 220.000 Kč, z toho
a)

na přípravu projektu „APOSS Liberec, p.o. – výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I a II“, celkem o 110.000 Kč,
b) na přípravu projektu „Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, Benešov u Semil“, celkem o 110.000 Kč,
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 119/21 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
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2)

Termín: 27. 04. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování projektových
žádostí, včetně všech příloh do připravovaného Integrovaného regionálního operačního
programu 2021 – 2027.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 606/21/RK
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání
nemateriálního kulturního statku na krajský seznam
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ nominovaným
řemeslníkům:
a)
b)

c)
d)
2.

panu
v oboru tradiční
truhlářství – výroba historického nábytku,
panu
v oboru
výroba skla u sklářského kahanu – foukané a tvarované sklo, skleněné foukané figurky
a skleněné foukané vánoční ozdoby,
panu
v oboru drátování a drátenictví,
panu

v oboru výšivka,
o zapsání Bozkovské poutní tradice na „Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Libereckého kraje“

a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit písemnou informaci zastupitelstvu kraje o udělení čtyř titulů Mistr tradiční
rukodělné výroby Libereckého kraje a jednoho zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Libereckého kraje,
b)

Termín: 27. 04. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání jmenovacích dekretů nominovaným řemeslníkům.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 607/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy
Liberec a Naivnímu divadlu Liberec na divadelní činnost
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Divadlu F. X. Šaldy Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ 00083143,
ve výši 1.463.000 Kč na projekt “Podpora českých divadel pro rok 2021“,
2.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Naivnímu divadlu Liberec,
příspěvkové organizaci, se sídlem Liberec IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178, ve výši
522.500 Kč na projekt „Podpora divadelní činnosti v roce 2021“,
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3.

4.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1056/2021, mezi
Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem
Liberec I-Staré Město, Zhořelecká 344/5, IČ 00083143,
se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1057/2021, mezi
Libereckým krajem a Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou organizací se sídlem Liberec
IV-Perštýn, Moskevská 32/18, IČ 00083178

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 608/21/RK
Realizace projektu Křišťálové údolí - objednávka č. OBJ/218/2021 na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 uzavřené s Agenturou regionálního rozvoje
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/218/2021, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017,
uzavřené mezi Libereckým krajem a ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48267210, jejímž předmětem je specifikace
činností spojené s realizací projektu Křišťálové údolí
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit objednávku č. OBJ/218/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 609/21/RK
Rozpočtové opatření č. 105/21, úprava dílčích ukazatelů v kapitole 912 07 Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků na akvizice příspěvkovým organizacím odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 105/21, kterým se snižuje dílčí ukazatel Příspěvkové organizace – akvizice ve
výši 755.000 Kč a zavádí se nové dílčí ukazatele Oblastní galerie Liberec – Akvizice ve výši 200.000
Kč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Akvizice ve výši 200.000 Kč, Muzeum Českého
ráje v Turnově – Akvizice ve výši 355.000 Kč,
bere na vědomí
1. žádost Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01
Liberec 1, o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na realizaci akce „Akvizice – David
Hanvald, Z cyklu Názvy – Tvar modré“,
2.

žádost Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, se sídlem Náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na akci
„Akvizice“,
3. žádost Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, se sídlem Skálova 71, 511 01
Turnov o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na akci „Akvizice“,
rozhoduje
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1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 200.000 Kč
Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
1, na výdaje spojené s realizací akce „Akvizice – David Hanvald, Z cyklu Názvy
– Tvar modré“ s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku v maximální
výši 200.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování akce
spolu s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 30. 9. 2021,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2021,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 200.000 Kč
Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci, se sídlem Náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, na výdaje spojené s realizací akce „Akvizice“
s následujícími podmínkami:
a)

b)
3.

zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku v maximální
výši 200.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování akce
spolu s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku,
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,

c) předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022,
o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do maximální výše 355.000 Kč
Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov,
na výdaje spojené s realizací akce „Akvizice“ s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50%, tj. 177.500 Kč do 30ti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, další
platba bude uvolněna do 30ti dnů od předložení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného příspěvku,
b)
c)

termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2021,
předložení závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2022

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové
opatření č. 105/21 jako písemnou informaci,
2.

Termín: 27. 04. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 610/21/RK
Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací rezortu kultury za rok 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) Účetní závěrky příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
za rok 2020, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020
a)
b)

Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
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c)
d)
2)

Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,

e) Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření následujících příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2020 do fondů takto:
a) do rezervního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, ve výši
761,54 Kč,
b)
c)

do rezervního fondu Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, ve výši
22.780,50 Kč,
do rezervního fondu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,
ve výši 32.245,19 Kč,

d)

do rezervního fondu Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, ve výši
209.892,07 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení ředitele jednotlivých příspěvkových organizací.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 611/21/RK
Rozpočtové opatření č. 121/21 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt
„Restaurování historických artefaktů“ Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 121/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
a zároveň se navyšují výdaje v kapitole 923 07 - Spolufinancování EU odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, a to o částku 1.673.754,17 Kč z titulu přijaté dotace Ministerstva pro místní
rozvoj určené pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu
Restaurování historických artefaktů, který je realizován v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, v členění ÚZ 107117015: 30.376,25 Kč, ÚZ 107517016: 516.396,25 Kč, ÚZ
107117968: 62.610,09 Kč, ÚZ 107517969: 1.064.371,58 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové opatření
č. 121/21 jako písemnou informaci.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 612/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 122/21 - změna specifických ukazatelů v kapitole
917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - vyhlášení soutěže
o nejlepší kroniku Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 122/21, kterým se v kapitole 917 07 - Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora vybraných aktivit
v resortu“, číslo akce 780516 „Oslavy Ještědu“ snižují výdaje ve výši 20.000 Kč a současně
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se navyšují výdaje u čísla akce 780115 „Soutěž o nejlepší kroniku“, ve stejné kapitole ve výši 20.000
Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
vyhlašuje
5. bienále soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje,
schvaluje
text vyhlášení s podmínkami soutěže, a to za splnění podmínky, že Zastupitelstvo Libereckého kraje
schválí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/21 ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2)

Termín: 27. 04. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání informace o vyhlášení soutěže obcím Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 613/21/RK
Rozpočtové opatření č. 109/21, 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. 109/21, 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 13.220
Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypravitelce pohřbu
v celkové výši 13.220 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1157/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 109/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 30. 04. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 614/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
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Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje
a na 6. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady
kraje a na 6. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 6. mimořádném zasedání
rady kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 615/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Monitoring médií pro Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií pro Liberecký kraj“, a to účastníku
NEWTON Media, s.r.o., IČO: 28168356, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, 140 00,
za nabídkovou cenu 484.800 Kč bez DPH, 586.632 Kč včetně DPH/24 měsíců,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/948/2021 mezi Libereckým krajem a NEWTON Media,
s.r.o., IČO: 28168356, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, 140 00
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2021

USNESENÍ č. 616/21/RK
Jmenování vedoucí odboru dopravní obslužnosti
Rada kraje po projednání
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu ke dni 1. 5. 2021, Ing. Moniku Šulcovou,
vedoucí odboru dopravní obslužnosti
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenovací listinu výše uvedené vedoucí
odboru Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2021
USNESENÍ č. 617/21/RK
Písemná informace o činnostech v rámci organizačních změn spojených s rozdělení odboru
dopravy od 1. 5. 2021
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
informaci o dalším postupu ředitele krajského úřadu při zajištění funkčnosti odboru dopravní
obslužnosti a odboru silničního hospodářství po 1. květnu 2021.

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 9. 4. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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