Výpis usnesení ze 7. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 4. 2021
USNESENÍ č. 618/21/mRK
Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
do výzvy č. 51 Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 – Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy, prostřednictvím výzvy č. 36 Udržitelná mobilita IV
- Integrovaného programu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“ Libereckým krajem do výše 136.346.480 Kč a jeho rozložením
v letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 51
Integrovaného regionálního operačního programu,
b)
c)

s předpokládaným předfinancováním projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“ Libereckým krajem do výše 69.148.620 Kč a jeho rozložením v letech 2021 – 2022,
se zajištěním provozu Parkovacího domu prostřednictvím KSS LK, p. o.

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost do výzvy č. 51 Integrovaného regionálního operačního
programu prostřednictvím výzvy č. 36 Udržitelná mobilita IV - Integrovaného programu
rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,

2.

b)

Termín: 30. 06. 2021
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“ zastupitelstvu kraje ke schválení,

c)

Termín: 27. 04. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“ v případě jeho schválení Řídícím
orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,

Termín: 31. 12. 2027
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit veškeré
kroky k převodu majetku k hospodaření KSS LK, p. o., v případě úspěšné realizace projektu
nejpozději k datu zahájení provozu Parkovacího domu.
Termín: 30. 06. 2023

USNESENÍ č. 619/21/mRK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní
Hanychov, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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předložení projektové žádosti projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1.
etapa“ do Výzvy č. 40 Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl SC 1.1
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční
infrastruktury navazující na síť TEN-T, prostřednictvím připravované výzvy Integrovaného
programu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
souhlasí
1. s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“ Libereckým krajem z původní výše 78.100.000 Kč
na novou výši spolufinancování 99.973.890 Kč a jeho rozložením v letech 2020 až 2023
za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu,
2. se snížením předfinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov,
1. etapa“ Libereckým krajem z původní výše 60.000.000 Kč na novou částku 42.882.352 Kč a
jeho rozložením v letech 2020 až 2023,
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1. předložit navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování a snížení závazku
předfinancování tohoto projektu zastupitelstvu kraje ke schválení,
2.

3.

Termín: 27. 04. 2021
předložit projektovou žádost projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov,
1. etapa“, včetně všech příloh, do výzvy č. 40 Integrovaného regionálního operačního
programu, prostřednictvím připravované výzvy Integrovaného programu rozvoje území
aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
Termín: 31. 12. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“ v případě jeho schválení
Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.
Termín: 31. 12. 2028

USNESENÍ č. 620/21/mRK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů
z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2020 alokací použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 124/21, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 151.500.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2021 v celkové výši 151.500.000 Kč, z toho:
1)
2)

výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 3.525.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši 26.052.800 Kč,
v tom:
a) v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí ve výši
4.000.000 Kč,
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b) v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Běžná údržba
silnic ve výši 7.500.000 Kč,
c) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 667.000 Kč,
d) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví ve výši
13.885.800 Kč
3) výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 10.000.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, Liberecký kraj sobě ve výši 500.000 Kč,
b) v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 7.500.000 Kč,
c) v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
Adaptační opatření na změnu klimatu ve výši 1.500.000 Kč,
d) v kapitole 914 10 – Působnosti, právní odbor ve výši 500.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 37.855.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
ve výši 21.255.000 Kč,
b) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí ve výši 5.000.000 Kč,
c) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 7.100.000 Kč,
d) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 4.000.000 Kč,
e) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši
500.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 7.922.200 Kč,
6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 35.400.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí ve výši
500.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy ve výši 18.500.000 Kč,
c) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství ve výši 500.000 Kč,
d) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 15.900.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor,
Kofinancování IROP a TOP ve výši 11.700.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 9.045.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, 2.2 Regionální inovační program ve výši 300.000 Kč,
b) v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, 4.26 - Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech ve výši 8.745.000 Kč,
9) výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši
5.000.000 Kč
10) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství v celkové výši 5.000.000 Kč

a ukládá
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Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
USNESENÍ č. 621/21/mRK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnic LK a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Silnice LK a.s., se sídlem Československé
armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503, po projednání,
bere na vědomí
doporučení výběrové komise v rámci výběrového řízení na pozici předsedy představenstva
společnosti Silnice LK a.s.,
odvolává
z představenstva společnosti Silnice LK a.s., IČ: 28746503, se sídlem 466 05 Jablonec nad Nisou,
Československé armády 4805/24,
a) Ing. Petra Šimoníka,
a to ke dni
12. 4. 2021,
b) Ing. Petra Správku
a to ke dni 12. 4. 2021,
jmenuje
členem představenstva Silnice LK a.s., IČ: 28746503, se sídlem 466 05 Jablonec nad Nisou,
Československé armády 4805/24,
a) Ing. Petra Správku,
a to ke dni 13. 4. 2021,
b) Ing. Petra Finkouse
a to ke dni 13. 4. 2021,
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Petr Správku, Zdeňka Sameše a Ing. Petra Finkouse,
odvolává
z dozorčí rady společnosti Silnice LK a.s. ke dni 12. 4. 2021 tyto členy:
Mgr. Josef Horinka, nar.
Jaroslav Demčák, nar.
Martin Brož, nar.
Ing. Miloš Tita
jmenuje
do dozorčí rady společnosti Silnice LK a.s. s účinností od 13. 4. 2021 tyto členy:
Jaroslav Demčák, nar.
Jiří Černý, nar
Mgr. Jaroslav Šída, nar.
Ing. Miloš Vele, nar
Ing. Petr Šimoník, nar.
Hynek Vrabec, nar
stanovuje
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měsíční odměnu za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši 8.000 Kč a pro předsedu dozorčí
rady 12.000 Kč, s výjimkou odměny pro Ing. Petra Šimoníka, která je stanovena smlouvou o výkonu
funkce,
schvaluje
a) znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
Silnice LK a.s., pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného akcionáře dne
12. 4. 2021,
b) smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Petra Šimoníka
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat o přijatém
usnesení společnost Silnice LK a.s.
Termín: 16. 04. 2021
USNESENÍ č. 622/21/mRK
Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti
na území Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. společné vyjádření společností ČSAD Česká Lípa a.s., BUS.COM a.s. a BUSCONNECT
a žádost o zařazení na program zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje 27. 4. 2021 ze dne
29. 3. 2021,
2.

stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. k vyjádření dopravce k využití
vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti na území Libereckého kraje ze dne
8. 4. 2021
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
dopravce o přijatém usnesení Rady Libereckého kraje
b)

Termín: 20. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit materiál
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje
Termín: 27. 04. 2021

USNESENÍ č. 623/21/mRK
Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021
– ČSAD Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021 mezi
Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec, a.s., IČ 25045504, zastoupenou Martinem Bobkem,
předsedou představenstva a Ing. Jiřím Zdražilem, členem představenstva, se sídlem České mládeže
594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit předložení
dohody o narovnání č. OLP/1215/2021 k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje
Termín: 30. 04. 2021
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b)

c)

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, učinit všechny
nezbytné kroky k naplnění dohody o narovnání č. OLP/1215/2021
Termín: 31. 05. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
materiál jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021

……………………………..……

Martin Půta
hejtman

Liberec 12. 4. 2021
zapsala Jitka Machálková
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