Z á p i s č. 8
z 8. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 20. 4. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky a informace o schválení zápisů
ze 7. RK dne 6. 4. 2021, 7. mRK ze dne 12. 4. 2021 a 8. mRK ze dne 13. 4. 2021
8. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Navrhl, aby zápis
ověřili Mgr. Petr Tulpa a Ing. Dan Ramzer, zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu
Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy ze 7. RK dne 6. 4. 2021, ze 7. mRK dne 12. 4. 2021
a z 8. mRK dne 13. 4. 2021. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze
považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky a informace o schválení
zápisů ze 7. RK dne 6. 4. 2021, 7. mRK
ze dne 12. 4. 2021 a 8. mRK ze dne
13. 4. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 6. 3. do 9. 4. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 130/21 – navýšení nedaňových příjmů
kraje z titulu prodeje OOP (ochranné
osobní pomůcky) a navýšení výdajů
v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Návrh na vyřazení majetku

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 20. 4. 2021
7.

Smlouva o výpůjčce uměleckého díla
mezi Libereckým krajem a Oblastní
galerií Liberec, příspěvková organizace

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

8.

Poskytnutí finanční odměny a věcného
daru ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnanci u příležitosti odchodu
do důchodu a finančního daru
zaměstnanci za 10. bezpříspěvkový
odběr krve

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Jmenování nového člena Protidrogová
komise Rady Libereckého kraje

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

10.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dynamický nákupní systém
- dodávky IT vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

11.

Rozpočtové opatření č. 102/21 - úprava Z pís. Václav Židek
kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství
– zapojení dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na podporu
provozovatelů ubytovacích zařízení
COVID-Školy v přírodě a COVIDUbytování II, pro příspěvkovou
organizaci Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje do rozpočtu
Libereckého kraje 2021

odb. životního
prostředí
a zemědělství

12.

Dodatek č. 12 k dohodě o spolupráci
č. OLP/2266/2009 uzavřené
mezi Libereckým krajem a společností
ELEKTROWIN a. s. ve věci projektu
„Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadu v Libereckém kraji“
v roce 2021

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

13.

Dodatek č. 13 k Dohodě o partnerství
a vzájemné spolupráci č. OLP/563/2009
uzavřený mezi Libereckým krajem
a společností ASEKOL a.s., ve věci
projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení v Libereckém kraji“

Václav Židek

odb. životního
prostředí a
zemědělství

14.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje obci Roprachtice
na akci „Úpravu povrchu cyklostezky
Roprachtice“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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Z
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15.

Smlouva o výkonu funkce jednatele
společnosti KORID LK, spol. s r.o.
- Rada kraje v působnosti jediného
společníka společnosti KORID LK,
spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

16.

Veřejná zakázka „Silnice III/2904
Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu
vč. chodníků“ - dodatek č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

17.

Poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 - financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje - dodatek
č. 259S/2021/1

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

18.

Smlouva o spolupráci při realizaci
stavební akce „Silnice II/277 a II/278
Český Dub“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

19.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český
Dub“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

20.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2907 Fojtka“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

21.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

22.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

23.

Veřejná zakázka „Silnice III/2825
Sýkořice – Podtýn - Žernov - Žlábek“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

24.

Veřejná zakázka „Silnice III/26837
a III/26836 Svojkov - Lindava“
– dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

25.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28741 a III/28743
Huť – Zásada“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

26.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28721 Sněhov
- Mukařov“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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27.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce „Silnice III/27244
Rynoltice, oprava propustku“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

28.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce "Silnice III/29037
Lučany nad Nisou, rekonstrukce
propustku"

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

29.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a.s.
- na provedení akce "Silnice II/268
Nový Bor, rekonstrukce propustku"

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

30.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

31.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDI - Silnice III/28741
a III/28743 Huť – Zásada“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

32.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 2914-5 Bulovka“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

33.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov
– Žlábek“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

34.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS - Silnice III/2907 Fojtka“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

35.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS – Nový Bor, Lučany, Rynoltice,
Český Dub“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

36.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Nový Bor, Lučany n.N.,
Rynoltice, Český Dub a Fojtka"

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

37.

Rozpočtové opatření č. 126/21
– navýšení očekávaných příjmů kraje
od SFDI a navýšení výdajů kapitoly
917 06 – Transfery, odbor dopravy
na akci „II/288 Podbozkov – Cimbál“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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38.

Rozpočtové opatření č. 127/21
– navýšení příjmů kraje od SFDI
a navýšení výdajů v kapitole 920 06
- Kapitálové výdaje, odbor dopravy,
akce „Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“; přesun
mezi jednotlivými akcemi

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

39.

Provozně výrobní plán běžné údržby
silnic II. a III. třídy na rok 2021

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

40.

Rada kraje v působnosti valné hromady
společnosti SILNICE LK a.s. - Základní
podnikatelský plán společnosti Silnice
LK a.s. pro období 2020/2021 – účetní
období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

41.

Rada kraje v působnosti valné hromady
společnosti SILNICE LK a.s.
- Očekávaný výsledek hospodaření

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

42.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/28721 Sněhov - Mukařov“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

43.

Žádost města Frýdlant
o spolufinancování lávky pro pěší
v rámci akce „Rekonstrukce ulice
Kodešova, Frýdlant“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

44.

Nominace zástupce Libereckého kraje
na předsedu Valného shromáždění ESÚS
NOVUM s r. o. a delegace zástupce
Libereckého kraje na jeho jednání dne
28. 4. 2021

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Zpráva o ukončení realizace projektu
„Modernizace učeben pro výuku cizích
jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy Střední školy
v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 80“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Rozpočtové opatření č. 128/21; 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.“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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48.

Rozpočtové opatření č. 129/21; úpravy
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
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“

49.

Zpráva o činnosti nového ředitele OGL
za prvních pět měsíců ve funkci
NEPŘEDLOŽENO

50.

Převod nemovitého majetku na město
Smržovka
NEPŘEDLOŽENO

51.

Převod nemovitého majetku na obec
Rádlo
NEPŘEDLOŽENO

52.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z programu Podpora
postupových soutěží neprofesionálních
uměleckých aktivit na rok 2021
– LS Na Židli z.s.

53.

Prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně příjemce ILMA z.s.,
projekty

54.

1.

Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže ve spolku ILMA 2017,

2.
3.

Tanec pro zdraví,
Fitness Dance 2017
Rozpočtové opatření č. 120/21 – úprava
kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová
dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na financování
soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021
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odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
Nepředloženo

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
Nepředloženo

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
Nepředloženo

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 20. 4. 2021
55.

Rozpočtové opatření č. 123/21 – úprava
kapitoly 917 04 – transfery odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– Vzdělávací aktivity pro seniory
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
56.

Rozpočtové opatření č. 125/21 – snížení Z pís. Ing. Dan Ramzer
výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický
odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 04
– Spolufinancování EU, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
– předfinancování projektu
"NAKAP LK II"

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

57.

Projekt „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 7“ – předložení
projektové žádosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

58.

Předchozí písemný souhlas s přijetím
darů příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

59.

Úprava finančních dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2021

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

60.

Školní statek Frýdlant, příspěvková
organizace – informace o plánované
kompletní rekonstrukci areálu školního
statku, vybudování hipologického
centra Policie ČR a zázemí pro výuku
odborného výcviku žáků
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
61.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „NÁKUP
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“ Střední
zdravotnickou školou a Střední odbornou
školou, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
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Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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62.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu
„Decentralizované vytápění areálu
Ještědská“ Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

63.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Vybavení
pro hasiče“ Střední školou, Semily,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

64.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného
vzdělávání LK stavebnictví – SŠ
Semily, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Oprava
střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Oprava
střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Oprava střechy na SUPŠ
a VOŠ Turnov“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Schválení Dodatku č. 2 Memoranda
o vzájemné spolupráci při výstavbě
objektu „Přestupní terminál veřejné
dopravy včetně zázemí a Parkovací dům
včetně zázemí“ č. j. OLP/597/2019
mezi Libereckým krajem a statutárním
městem Liberec

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Schválení Memoranda o vzájemné
spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé
silnice I/14 v úseku Klášterní
ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků
pozemních komunikací“
mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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70.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí části bývalé silnice ev. č. I/14
v délce cca 1,133 km, včetně součástí
a příslušenství od Ředitelství silnic
a dálnic ČR

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Zajištění statiky objektu jídelny
- Gymnázium, Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa
- bourací a projekční práce"
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
72.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Školy
bez bariér - Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.“

73.

Písemná informace
Termíny zápisů k předškolnímu
vzdělávání v mateřských školách, jejichž
činnost vykonávají Základní škola
a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace a Základní škola
a Mateřská škola pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace

-

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje

74.
a)

b)

Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby
v hnědouhelném dolu Turów na české
území včetně návrhu konkrétního řešení
a financování jednotlivých monitoringů,
Informace o pokutě 50.000 Kč uložené
Libereckému kraji Státním ústavem
pro kontrolu léčiv za nesplnění
technických požadavků na výrobek
(nanofiltr) při jeho uvedení na trh

Martin Půta

75.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování
- podsbírka Kachle a dlaždice (Záchrana
pokladů z depozitářů)“

Ing. Zbyněk
Miklík

oddělení veřejných
zakázek

76.

Úprava vnitřní dispozice administrativní
budovy A Hospice sv. Zdislavy
– skleněná příčka s jednokřídlými dveřmi

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví
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77.

Rozpočtové opatření č. 131/21
– navýšení kapitoly 917 09 – Transfery
odboru zdravotnictví – zapojení
neinvestičních účelových prostředků
ze státního rozpočtu – peněžní náhrady
za nařízený výkon pracovní povinnosti
v době krizového stavu a úhrada
mimořádných výdajů ZZS LK
při zásahu v areálu Purum, s.r.o.
v Hamru na Jezeře

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

78.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

79.

ČSAD Liberec, a.s. – delegování
zástupce kraje na valnou hromadu
společnosti a navýšení základního
kapitálu společnosti

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

80.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – Obec Okrouhlá

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

81.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci
společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, z. ú. na dorovnání ztrát
a opravu expozice v Dolánkách

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

82.

Různé

83.

Veřejná zakázka „Zajištění dodávek
tepla z primárních a sekundárních sítí
rozvodu tepla v lokalitě statutárního
města Liberec“ – schválení smlouvy
o společném postupu

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

84.

Přehled veškerých nákladů Libereckého
kraje na vnitřního dopravce od jeho
vzniku

Z

Z

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. zdravotnictví

odb. dopravy

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 49, 50, 51, 55, 60 a 71 nejsou předloženy.
M. Půta požádal o zařazení písemné informace č. 74 b) – Informace o pokutě 50.000 Kč uložené
Libereckému kraji Státním ústavem pro kontrolu léčiv za nesplnění technických požadavků
na výrobek (nanofiltr) při jeho uvedení na trh.
Ing. Miklík požádal o zařazení bodu č. 83 – Veřejná zakázka „Zajištění dodávek tepla
z primárních a sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“
– schválení smlouvy o společném postupu.
Ing. Sviták požádal o zařazení bodu č. 84 – Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje
na vnitřního dopravce od jeho vzniku.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
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hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter požádal o doplnění textu v žádosti o prodloužení termínu, o uvedení konkretních
smluv, které nejsou podepsány druhou smluvní stranou.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 625/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1071/18/RK, 267/19/RK, 973/19/RK, 1140/19/RK,
1535/19/RK, 1536/19/RK, 1639/19/RK, 2027/19/RK, 2276/19/RK, 2278/19/RK, 128/20/RK,
129/20/RK, 130/20/RK, 261/20/RK, 263/20/RK, 264/20/RK, 266/20/RK, 269/20/RK,
270/20/RK, 383/20/RK, 384/20/RK, 388/20/RK, 670/20/RK, 674/20/RK, 1044/20/RK,
1046/20/RK, 1314/20/RK, 1395/20/RK, 1572/20/RK, 1573/20/RK, 72/VI/20/RK,
113/VI/20/RK, 127/VI/20/RK, 297/VI/20/RK, 43/21/RK, 117/21/RK, 157/21/RK, 167/21/RK,
242/21/RK, 246/21/RK, 247/21/RK, 292/21/RK, 299/21/RK, 314/21/RK, 315/21/RK,
405/21/RK, 407/21/RK, 459/21/RK, 460/21/RK, 465/21/RK, 466/21/RK, 468/21/RK,
489/21/mRK, 490/21/mRK, 504/21/RK, 512/21/RK, 520/21/RK, 562/21/RK, 564/21/RK,
576/21/RK, 577/21/RK, 581/21/RK, 582/21/RK, 586/21/RK, 591/21/RK, 607/21/RK,
621/21/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 642/17/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 1054/17/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 1103/18/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 2154/18/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 171/19/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 674/19/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 1532/19/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 1789/19/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 1798/19/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 2029/19/RKad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 385/20/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 1043/20/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 216/VI/20/RKad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 218/VI/20/RK ad 2) z 30. 4. 2021 na 30. 4. 2022,
- 4/21/RK z 31. 3. 2021 na 12. 12. 2021.
hlasování č. 3
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 626/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 3. do 9. 4. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. 3. 2021 do 9. 4. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 6. 3. 2021 do 9. 4. 2021.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 4
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/21 – navýšení nedaňových příjmů kraje
z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01
Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 627/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 130/21 – navýšení nedaňových příjmů kraje
z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01
Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 130/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu
kraje o celkovou částku 463.641,75 Kč z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky)
následujícím institucím: Obci Skalice u České Lípy, Městskému obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou a Léčebně respiračních onemocnění Cvikov, p. o. Současně se navyšují celkové
výdaje kraje o uvedenou částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
– Stav pandemické pohotovosti (COVID – 19)
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 130/21 ke schválení na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 5
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

6. Návrh na vyřazení majetku
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele
a Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
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Mgr. Jarošová stručně uvedla předložený materiál a doplnila, že se jedná o vyřazení majetku
v hodnotě 15.559.844,77 Kč, který je poškozený, neopravitelný a nepotřebný.
Ing. Ramzer upozornil na administrativní chybu v důvodové zprávě.
Mgr. Jarošová uvedla, že materiál bude po projednání opraven.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 628/21/RK
Návrh na vyřazení majetku
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením níže uvedeného majetku kraje z účetní evidence Libereckého kraje
Rok
Název
Identifikační kód
Pořizovací
cena (v Kč) pořízení
Prodejní stánek MOBIL
12.312 Kč/1ks
Hodiny nástěnné
Flip chart
Navigace TOMTOM
Navigace TOMTOM
Pouzdro na notebook
Flash disk USB 256 MB
Flash disk Kingston
Polarizační filtr Hoya
Kuchyňská linka
Křeslo
Imper/F661 – návštěvní
židle
Stolek Leda obdélník
Stůl psací
Skříň kombinovaná
Skříň šatní
Police závěsná
Postel Darja
Autorádio Pioneer DEH
1320 MP 4ks/2.916 Kč
Židle otočná Sirius
Židle otočná Calypso
1ks/3.522 Kč
Židle otočná Calypso
1ks/2.677 Kč
Židle otočná Bravo
Židle otočná Optimum
Židle otočná Lyra
Sklo čiré ovál + noha
Podstavec pod tiskárnu

KULBH000D4AG
KULBH000D49L
KULBH000DQ5V
KULBH00028CD
KULBH000IN22
KULBH000E4UB
KULBH000FZAP
KULBH00081JL
KULBH00044WN
KULBH0004IIV
KULBH0008L88
KULBH00024GL
KULBH0006CNM
KULBH0002N75
KULBH0005U39
KULBH0005Q1B
KULBH0005Q26
KULBH000EGIN
KULBH00018FB
KULBH000C5II
KULBH000C5HN
KULBH000C5FX
KULBH000C54G
KULBH00042CT
KULBH000DLXY
KULBH000DOAK
KULBH000DCWU
KULBH000DCPT
KULBH000ED2G
KULBH000CN99
KULBH000GVQW
KULBH0005GU8
KULBH0002Y2P
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24.624

2010

715
3.111
4.499
6.900
999
2.852
675
2.476
13.475
1.185
1.000,40

2009
2001
2012
2008
2015
2003
2006
2006
2004
2001
2001

3.107
530
3.290
1.500
920
5.380
11.664

2001
2005
2005
2005
2008
2002
2011

14.233
7.044

2007
2009

5.354

2009

2.250
4.708,80
4.360
3.219
1.168

2008
2010
2014
2005
2001

Zůstatková
cena (v Kč)
k 31. 5. 2021
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Výsuv pro klávesnici
Nástěnná všeobecná mapa
Skříň vysoká SV 1-4C
Denis – barová židle
1ks/899 Kč
Pajala – židle rozkládací
998 Kč/1ks

Pajala – stůl rozkládací
1ks/1.990 Kč
Stůl oblouk ST 6-5D
1ks/2.685 Kč
Stůl oblouk ST 6-5D
Polokřeslo
Informační panel
Obraz – Předjaří v Jitravě
Svítilna Euras 1ks/2.681
Kč
Nahrávací studio Korg
PX R4
Rukojeť k fotoaparátu
D300
Dálková spouť
k fotoaparátu D300
Autonapaječ ke svítilně
Modem ADU 635WH
1ks/3 Kč
Magnetická tabule 60x90
Rychlovarná konvice
1ks/739 Kč
Rychlovarná konvice
Senkor 1ks/699 Kč
Rychlovarná konvice
Rychlovarná konvice
Moulinex
Rychlovarná konvice
Bravo
Rychlovarná konvice
Buckingham
Rychlovarná konvice HD
4646/70
Rychlovarná konvice
Russell Hobbs

KULBH0000GCJ
KULBH0001BK1
KULBH0001GWE
KULBH00006OT
KULBH00006NY
KULBH00006M3
KULBH00006L8
KULBH00006KD
KULBH00006JI
KULBH00006IN
KULBH00006HS
KULBH00006GX
KULBH00006F2
KULBH00006E7
KULBH00006DC
KULBH0000N2K
KULBH0009GJB
KULBH0006UZG
KULBH0007DQN
KULBH0007W40
KULBH0006EU9
KULBH0005GXT
KULBH0005GWY
KULBH0007WW4

880
1.596
6.254
1.798

2003
2001
2002
2002

7.984

2002

3.980

2002

5.370

2005

2.658
879
3.000
850
5.362

2005
2005
2004
2001
2005

25.554

2004

KULBH0006RXB

4.999

2005

KULBH0006RNP

799

2005

KULBH0005GV3
KULBH000DBIZ
KULBH000DBBY
KULBH0005AI2

985
6

2005
2009

1.295
1.478

2005
2015

1.398

2019

999
890

2001
2004

705

2009

KULBH000M3IA

1.299

2017

KULBH000ITGY

639

2012

KULBH000IA2L

1.099

2013

KULBH000N1UN
KULBH000MWAR

KULBH000RO3H
KULBH000RO2M
KULBH0002T9P
KULBH0006G4H
KULBH000E102
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Rychlovarná konvice
Buckingham
Rychlovarná konvice
iPAD APPLE 128GB
Záložní zdroj APC Smart
Průtokový elektrický
ohřívač
Průtokový snímač
PSE-11520
Kompresor UniMaster
Vybavení stravovacího
centra – SOUBOR – 2ks
smažících pánví
kávovar SIEMENS TK
52001
Kávovar NIVONA 758
Kávovar SIEMENS TK
65001
Kávovar JURA C65
Lednice ZANUSSI 15
Lampa stolní
Kalkulačka stolní CPD
5212 E
Kalkulačka Casio 520
Radiopřehrávač
Panasonic
Fax Canon L100
Server pro komunikační
uzly – Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa
Server pro komunikační
uzly – Krajská nemocnice
Liberec, a.s., pracoviště
Liberec
Server pro komunikační
uzly – Krajská nemocnice
Liberec, a.s., pracoviště
Turnov
Server pro komunikační
uzly – Nemocnice
Jablonec nad Nisou
Server pro komunikační
uzly – Nemocnice
s poliklinikou v Semilech
Server pro komunikační
uzly – Masarykova
městská nemocnice
v Jilemnici

KULBH000FT2Z

1.399

2016

KULBH000LWI0
KULBH000FSXV
KULBH000AGRU
KULBH000G9ZX

1.290
22.890
6.042,60
2.890

2017
2016
2003
2014

KULBH000FT09

2.924,50

2016

KULBH000CAXG
KULBH0005TNO

4.920
234.565

2011
2005

KULBH000E3HB

10.506

2008

KULBH000KKRG
KULBH000FBQ5

18.018
18.900

2017
2007

KULBH000LWXX
KULBH0004J06
KULBH000AD82
KULBH00088AH

19.990
5.919
998
3.630

2016
2006
2003
2004

KULBH0005IAM
KULBH00038LR

1.939
1.510

2005
2001

KULBH00042A3
KULBH000FQZZ

8.940
44.665

2007
2016

23.071

KULBH000FQY4

44.665

2016

23.071

KULBH000FQX9

44.665

2016

23.071

KULBH000FQWE

44.665

2016

23.071

KULBH000FQVJ

44.665

2016

23.071

KULBH000FQUO

44.665

2016

23.071
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Server pro komunikační
uzly – Nemocnice
Frýdlant, s.r.o.
Server pro komunikační
uzly – Zdravotnická
záchranná služba LK
Firewall Cisco 3560C
- Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa
Firewall Cisco 3560C
- Krajská nemocnice
Liberec, a.s., pracoviště
Liberec
Firewall Cisco 3560C
- Krajská nemocnice
Liberec, a.s., pracoviště
Turnov
Firewall Cisco 3560C
– Nemocnice Jablonec
nad Nisou
Firewall Cisco 3560C
– Nemocnice
s poliklinikou v Semilech
Firewall Cisco 3560C
– Masarykova městská
nemocnice v Jilemnici
Firewall Cisco 3560C
– Nemocnice Frýdlant,
s.r.o.
Firewall Cisco 3560C
– Zdravotnická záchranná
služba LK
SW – licence pro servery
– Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa
SW – licence pro servery
– informační systém pro
rozšíření funkcionality
KIS - Krajská nemocnice
Liberec, a.s., pracoviště
Liberec
SW – licence pro servery
– Krajská nemocnice
Liberec, a.s., pracoviště
Turnov
SW – licence pro servery
– Nemocnice Jablonec
nad Nisou

KULBH000FQTT

44.665

2016

23.071

KULBH000FQSY

44.665

2016

23.071

KULBH000FQQ8

127.321

2016

65.833

KULBH000FQPD

127.321

2016

65.833

KULBH000FQOI

127.321

2016

65.833

KULBH000FQNN

127.321

2016

65.833

KULBH000FQMS

127.321

2016

65.833

KULBH000FQLX

127.321

2016

65.833

KULBH000FQK2

127.321

2016

65.833

KULBH000FQJ7

127.321

2016

65.833

KULBH000FQHH

531.466

2016

274.786

KULBH000FQGM

2.245.098

2016

1.160.884

KULBH000FQFR

410.466

2016

212.216

KULBH000FQEW

531.466

2016

274.786
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SW – licence pro servery
– Nemocnice
s poliklinikou v Semilech
SW – licence pro servery
– Masarykova městská
nemocnice v Jilemnici
SW – licence pro servery
– Nemocnice Frýdlant,
s.r.o.
SW – licence pro servery
– Zdravotnická záchranná
služba LK
Pamětní deska Krajská
nemocnice Liberec a.s.
2.904 Kč/1ks
Digitální kamera
AXIS P 1344
soubor 1 - vypalovačka
8.073 Kč, tiskárna
1ks/7.114 Kč
– 42.684 Kč, tiskárna
laser 16.658 Kč
lampa pracovní
Diktafon Sony ICD MS
- 515
monitor LCD BenQ 19"
nahrávací zařízení
monitor LCD Dell 17"
externí rack IDE
tiskárna HP LJ 1022
soubor 3
VIDEOKONFERENCE
tiskárna FS - 3900 DN
Laserová síť. A4
externí Floppy mechanika
Nec
monitor NEC LCD 20"
skener CANON LIDE 90
monitor ASUS 17" LCD
VB171D
monitor ASUS 17" LCD
VB171D
skener CANON LIDE 70
USB
paměť do datového
úložiště Dell memory
1ks/31.892 Kč

KULBH000FQD1

531.466

2016

274.786

KULBH000FQC6

531.466

2016

274.786

KULBH000FQBB

439.506

2016

227.236

KULBH000FQAG

319.716

2016

165.314

KULBH000FP2R
KULBH000FP1W

5.808

2016

KULBH000IO9W

20.637,69

2012

KULBH00017DS

67.415

2001

KULBH000AD5H
KULBH0008MDC

1.990
16.351

2003
2003

KULBH0007GEQ
KULBH0005FRU
KULBH0007IDH
KULBH0007J3O
KULBH000551E
KULBH00051IT

14.895
481.355
9.160
1.240
5.841
570.593

2005
2005
2005
2005
2005
2005

KULBH0004D3X

30.878

2007

644

2007

KULBH0003YGE
KULBH0004CI1
KULBH0004AZ2

13.871
1.905
4.505

2007
2007
2007

KULBH0004AY7

4.505

2007

KULBH0004CUD

1.920

2007

127.568

2008

KULBH00060IN

KULBH000F7A5
KULBH000F78F
KULBH000F77K
KULBH000F79A

- 17 -

686,44

5.090,75

6.043,65
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SW Symantec Backup
KULBH000F75U
Exec
klávesnice Dell Smartcard KULBH000EVXN
1ks/903 Kč
KULBH000EW72
KULBH000EVU2
SW Dotace LH+
KULBH000EA3W
videokonference - soubor KULBH000EYCZ
notebook Dell Latitude E KULBH000EY2D
5400 Core Duo
skener HP N 6310 A4
KULBH000EWVQ
duplex
HDD WD 160 GB
KULBH000EWD8
čtečka LENOVO
KULBH000EV9Z
SmartCard GemPC
server USB Chronos
KULBH000EUXU
monitor SAMSUNG
KULBH000ESNM
21.5" LCD P2270
notebook Dell Latitude
KULBH000DAB5
E5500
dokovací stanice
KULBH000ES6Z
ASA 5520 VPN
KULBH000ES1O
koncentrátor
server Dell PowerEdge
KULBH000ES2J
M710 Blade Xeon 5560
nabíječka ANSMANN
KULBH000ES8P
Energy 16
monitor SAMSUNG
KULBH000ESMR
21.5" LCD P2270
Switch DELL
KULBH000CSXY
PowerConnect M8024
10GB
monitor LG 22" LCD
KULBH000ERYA
M227WDP-PC
notebook Dell Latitude
KULBH000CGBC
E5510
Projektor BENQ MX 501 KULBH000CSQX
DLP
SWITCH DELL Power
KULBH000EPFB
Connect M8024
KULBH000EPEG
1ks/73.200 Kč
dokovací stanice
KULBH000CTU6
k notebooku
dokovací stanice
KULBH000CTTB
SW Modul ASPI
KULBH000IRQY
- průvodce pro síťovou
licenci
Switch DELL
KULBH000CSYT
PowerConnect M8024
10GB
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30.464

2008

2.709

2009

95.200
999.790
37.485

2008
2008
2009

13.370

2009

1.092
812

2009
2009

1.355
6.797

2009
2010

24.504

2009

4.907
107.554,80

2010
2010

5.207,80

227.400

2010

10.534

3.025

2010

6.797

2010

118.668

2012

6.300

2010

24.000

2011

8.172

2011

146.400

2011

4.314

2012

4.314
21.557

2012
2012

118.668

2012

34.332

23.774

7.713
7.713

23.774

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 20. 4. 2021
HW - virtualizace polí
KULBH000KVBJ
2.177.452,78
2017 1.418.959,78
Falconstore 1.06/2.1.00/08.07229
- e-Government
HW - garantované
KULBH000KVCE
2.422.286
2017
1.578.498
úložiště Hitachi HCP
300Perforated 1.06/2.1.00/08.07229
- e-Government
kopírka MF OKI
KULBH000GDJD
39.191
2015
MC760DN color
docking station DELL
KULBH000GD5B
3.630,20
2015
Advanced E-Port
docking station DELL
KULBH000GD4G
7.260
2015
Advanced E-Port
KULBH000GD3L
1ks/3.630
HDD transcend 3TB/3,5" KULBH000GIVQ
3.666,30
2015
monitor DELL E2009w
KULBH000M23K
1.690
2016
Wide LCD 20"
docking station DELL
KULBH000M07E
3.630
2017
D3100 USB 3,0
HDD WD 2TB/2,5"
KULBH000LY4K
3.509
2017
externí
HDD WD 2TB/3,5"
KULBH000LY3P
2.988,70
2017
externí
15.559.844,77
Celkem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2005.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 6
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

7. Smlouva o výpůjčce uměleckého díla mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií
Liberec, příspěvková organizace
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál.
Mgr. Ulvr poděkoval za zapůjčení obrazu z Oblastní galerie Liberec.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 629/21/RK
Smlouva o výpůjčce uměleckého díla mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Smlouvu o výpůjčce uměleckého díla číslo OLP/1131/2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14,
460 01 Liberec I - Staré město, IČ: 00083267
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou Smlouvu o výpůjčce
uměleckého díla číslo OLP/1131/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 7
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

8. Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnanci u příležitosti odchodu do důchodu a finančního daru zaměstnanci
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 630/21/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnanci u příležitosti odchodu do důchodu a finančního daru zaměstnanci
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnanci Libereckého kraje zařazeného
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
5.300 Kč,
b) vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnanci Libereckého
kraje zařazeného do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly
925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a darů příslušným
zaměstnancům Libereckého kraje zařazených do krajského úřadu.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 8
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

9. Jmenování nového člena Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 631/21/RK
Jmenování nového člena Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
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Rada kraje po projednání
jmenuje
nového člena Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Petra Slaninu, LL.M., MBA.
hlasování č. 9
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

10. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - dodávky
IT vybavení“
Na jednání rady kraje byl znovu přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že předpokládaná hodnota
je součtová hodnota za 4 roky, z důvodu zavedení na dobu neurčitou. Uvedl, že systém
je transparentní, otevřený novým dodavatelům a dokáže rychle reagovat na potřeby.
Proběhla diskuze o fungování dynamického nákupního systému.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 632/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - dodávky
IT vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a zadávacího řízení veřejné zakázky „Dynamický nákupní
systém - dodávky IT vybavení“, v rámci kterého bude postupováno přiměřeně podle pravidel
pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
komisi pro otevírání a posouzení žádostí 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,
schvaluje
text „Zadávací dokumentace“
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
hlasování č. 10
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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11. Rozpočtové opatření č. 102/21 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství – zapojení dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu
provozovatelů ubytovacích zařízení COVID-Školy v přírodě a COVID-Ubytování II,
pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 633/21/RK
Rozpočtové opatření č. 102/21 - úprava kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního
prostředí a zemědělství – zapojení dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu
provozovatelů ubytovacích zařízení COVID-Školy v přírodě a COVID-Ubytování II,
pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 102/21, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o poskytnutou neinvestiční
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 156.520 Kč, určenou
příspěvkové organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje jako podpora
provozovatele hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, zasaženého důsledky
opatření souvisejících s pandemií COVID-19,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
celkem o částku 156.520 Kč, určenou příspěvkové organizaci Středisko ekologické
výchovy Libereckého kraje, a to zavedením nových specifických ukazatelů
- Střevlik - Podpora škol v přírodě COVID-19 ve výši 106.920 Kč a Střevlik-Podpora
ubytovacích zařízení II COVID-19 ve výši 49.600 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 102/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 11
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. Dodatek č. 12 k dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 uzavřené mezi Libereckým
krajem a společností ELEKTROWIN a. s. ve věci projektu „Intenzifikace zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce
2021
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 634/21/RK
Dodatek č. 12 k dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností ELEKTROWIN a. s. ve věci projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 12 k dohodě č. OLP/2266/2009 o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností
ELEKTROWIN a. s, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 27257843,
spočívající ve vymezení další spolupráce v rámci projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce 2021 s maximální
výší 61.983 Kč bez DPH finanční účasti Libereckého kraje na projektu pro rok 2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předložit
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, dodatek č. 12 k dohodě č. OLP/2266/2009 k podpisu.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

13. Dodatek č. 13 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci č. OLP/563/2009
uzavřený mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL a.s., ve věci projektu „Rozvoj
sběru použitých elektrozařízení v Libereckém kraji“
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 635/21/RK
Dodatek č. 13 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci č. OLP/563/2009 uzavřený
mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL a.s., ve věci projektu „Rozvoj sběru
použitých elektrozařízení v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 13 k dohodě č. OLP/563/2009 o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu
2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231, který upravuje práva a povinnosti partnerů projektu
„Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ s maximální výší 75.000 Kč vč. DPH finanční účasti
Libereckého kraje na projektu pro rok 2021
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, dodatek č. 13 k dohodě
č. OLP/563/2009 k podpisu.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 13
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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14. (81) Poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, z. ú., na dorovnání ztrát a opravu expozice v Dolánkách
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že i když není možné pořádat kurzy
a ubytovávat děti, tak stále se musí topit, aby nedošlo k poškození interiéru a expozice. Vznikají
tak náklady, které nejsou propojeny s příjmy, z toho důvodu byla poskytnuta návratná finanční
výpomoc.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 636/21/RK
Poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích,
z. ú. na dorovnání ztrát a opravu expozice v Dolánkách
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 500.000 Kč Ekocentru Oldřichov
v Hájích z. ú. se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475, z rozpočtu
Libereckého kraje za účelem dorovnání ztrát a opravy expozice v Dolánkách s termínem
splatnosti vratky Libereckému kraji do 31. prosince 2022, která bude poskytnuta pouze
v případě schválení Změny rozpočtu - rozpočtového 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
Zastupitelstvem Libereckého kraje,
2. se zněním smlouvy č. OLP/1255/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích
z. ú., se sídlem Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Chrastava, IČ: 25430475, která bude
uzavřena pouze v případě schválení Změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 124/21
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předložit
poskytnutí návratné finanční výpomoci a návrh smlouvy č. OLP/1255/2021 Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a schválení.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 14
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

15. (74. a) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
a)
Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území
včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 74.
16. (14) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice na akci
„Úpravu povrchu cyklostezky Roprachtice“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
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Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že dotace je ve výši 1,5 mil. Kč
a celkové náklady jsou vyčísleny na 3,6 mil. Kč.
M. Půta se dotázal, zda bude most postaven.
Ing. Sviták okomentoval současný stav. Uvedl, že KRNAP vydal negativní stanovisko
k zahájení stavby a povolení stavby až od 1. 7. 2021. Nyní dochází k posouzení projektu,
zdali je reálné provést rekonstrukci mostu do zimy a zachovat jeho původní vzhled. K zahájení
stavby mělo dojít již v květnu.
M. Půta požádal o průběžné informace týkající se stavu.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 637/21/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice na akci
„Úpravu povrchu cyklostezky Roprachtice“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje obci Roprachtice, Roprachtice 144,
513 001 Roprachtice na akci „Úprava povrchu cyklostezky Roprachtice“,
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na akci Úprava povrchu cyklostezky Roprachtice,
níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 1.500.000 Kč:
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

00276065
Obec Roprachtice, Roprachtice 144, 513 01 Roprachtice

Úprava povrchu cyklostezky Roprachtice

Účel projektu

Úprava povrchu cyklostezky Roprachtice

Název
parametru
projektu

cyklostezka

Měrná jednotka

m2

Hodnota
parametru
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Požadovaný
podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Navrhovaný
podíl dotace na
nákladech
projektu (%)
Max. výše
dotace (Kč)

2899

3.596.836,28

100

(1.500.000/3.596.836,28)*100=41,70 (zaokrouhleno)

1.500.000
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Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

investice
1. 3. 2021 – 31. 10. 2021

a to za podmínek schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 124/21 zastupitelstvem
kraje,
2. se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
s názvem Úprava povrchu cyklostezky Roprachtice č. OLP/1216/2021, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a obcí Roprachtice, Roprachtice 144,
513 01 Roprachtice, IČ 00276065
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do výše 1.500.000 Kč žadateli obec
Roprachtice k rozhodnutí a smlouvu č. OLP/1216/2021 ke schválení.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 15
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

17. (15) Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o. - Rada
kraje v působnosti jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že smlouva zahrnuje povinnosti
výkonu funkce, nároky na odvolání z funkce, zaměstnanecké benefity a odměny. Jmenování
jednatele proběhlo od 6. 4. 2021 s účinností 1. 5. 2021.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 638/21/RK
Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o. - Rada kraje
v působnosti jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o.
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
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností KORID LK, spol. s r.o., IČ: 272 67 351,
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, a
datum narození
včetně výše odměny za výkon
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o., o přijatém usnesení,
Termín: 23. 04. 2021
b) jednateli společnosti KORID LK, spol. s r.o., zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce
jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o.
hlasování č. 16

pro

9

proti

0
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Termín: 03. 05. 2021
zdržel se
0
byl přijat
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18. (16) Veřejná zakázka „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu
vč. chodníků“ - dodatek č. 3
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o navýšení ceny,
kvůli chybnému zaměření skutečné výměry komunikace a byla potřeba navýšit počet obrub.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 639/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu
vč. chodníků“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/202/2019 uzavíraný v souladu § 222 odst.
4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby a. s., IČO 25014391, se sídlem Hrádecká
156, 460 01 Liberec, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 809.639,70 Kč bez DPH,
tj. 979.664,04 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 373.959,71 Kč bez DPH, tj. 452.491,25 Kč
včetně DPH, cena je tedy vyšší o 435.679,99 Kč bez DPH, tj. 527.172,79 Kč včetně DPH
a činí 99.258.665,16 Kč bez DPH, tj. 120.102.984,84 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
hlasování č. 17
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

19. (17) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje - dodatek č. 259S/2021/1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že materiál obsahuje následný
postup a bylo žádáno o dalších 25 mil. Kč.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o rozpis nákladů.
Ing. Sviták uvedl, že materiál bude po projednání upraven.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 640/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2021 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví Libereckého kraje - dodatek č. 259S/2021/1
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, ve výši 149.631.000 Kč na financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého
kraje v roce 2021,
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b)

dodatek č. 259S/2020/1 ke smlouvě číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele:
259S/2021), o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 ve výši 149.631.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508, celková dotace tak činí 167.938.709,88 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
dodatek č. 259S/2020/1 ke smlouvě číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021),
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2020 v částce 149.631.000 Kč, uzavíraný mezi Státním fondem dopravní infrastruktury,
se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu
Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 15. 05. 2021
hlasování č. 18
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

20. (18) Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/277 a II/278 Český
Dub“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o rozšíření křižovatky
v Českém Dubu u zdravotního střediska.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 641/21/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1159/2021 „Silnice II/277 a II/278
Český Dub“ mezi Libereckým krajem a Městem Český Dub, se sídlem B. Smetany 1, 463 43
Český Dub, IČO: 00262722
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
spolupráci při realizaci stavby č. OLP/1159/2021 k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 19
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

21. (19) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 642/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“
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. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník, Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Ing. Martin Verner, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
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/1160/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, a zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 20
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

22. (20) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2907 Fojtka“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se kácení stromů v místě rekonstrukce silnice.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 643/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2907 Fojtka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2907 Fojtka“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 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:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Čech Petr, silniční technik,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1161/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2021
hlasování č. 21
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

23. (21) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se první zadávací řízení ruší
a vyhlašuje se nové.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 644/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o vyloučení účastníka B R E X, spol. s r.o., se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII
Horní Suchá, IČO: 40232549, 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),
ruší
veřejnou zakázku „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“, dle § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání
nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení (jediný účastník byl
vyloučen)
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
hlasování č. 22
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

24. (22) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová
nad Jizerou“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se znovu vyhlašuje zadávací
řízení a cena se navyšuje o 15 %.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 645/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“,
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník, Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
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Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Ing. Martin Verner, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/699/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 23
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

25. (23) Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn - Žernov - Žlábek“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel KSS LK, p. o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že došlo k prodloužení podání
nabídek do 16. 4. 2021.
M. Půta požádal o vysvětlení, jak bude nakládáno s vyfrézovaným materiálem.
Ing. Sviták vysvětlil, že pouze část je odvážena na skládku.
Ing. Růžička uvedl, že se snaží o maximální recyklaci a většinu materiálu zapracovat a využít
ho.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 646/21/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 16. 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: 15. 05. 2021
hlasování č. 24
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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26. (24) Veřejná zakázka „Silnice III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava“ – dodatek
č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že došlo ke zvýšení ceny
o cca 293.000 Kč, po odstranění asfaltu se zjistilo, že podloží je v horším stavu než se původně
předpokládalo. Kvůli tomu vznikly vícepráce.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 647/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2141/2020, uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 - Jinonice, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 423.821,60 Kč
bez DPH, tj. 512.824,14 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 130.125,28 Kč bez DPH,
tj. 157.451,59 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o 293.696,32 Kč bez DPH,
tj. 355.372,55 Kč včetně DPH, na částku 12.985.656,36 Kč bez DPH, tj. 15.712.644,20 Kč
včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 05. 2021
hlasování č. 25
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (25) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28741 a III/28743
Huť – Zásada“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
6 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 648/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28741 a III/28743 Huť
– Zásada“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744,
za nabídkovou cenu 30.761.506,06 Kč bez DPH, tj. 37.221.422,33 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/364/2021 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744
a ukládá
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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. 05. 2021
hlasování č. 26
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (26) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28721 Sněhov
- Mukařov“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 649/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČO: 26177005, za nabídkovou cenu 24.898.035,07 Kč bez DPH, tj. 30.126.622,43 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/366/2021 mezi Libereckým krajem a společností
COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 27
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.25 hod., se Mgr. Richter dočasně omluvil z jednání rady kraje, a to kvůli účasti
na videokonferenci s panem premiérem a ministrem zdravotnictví.
Nyní je na radě kraje přítomno 8 členů rady kraje.
29. (27) Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení
akce „Silnice III/27244 Rynoltice, oprava propustku“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Správka, předseda představenstva společnosti
Silnice LK a.s.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta požádal o vysvětlení, jakým způsobem se zadává a stanovuje cena.
Ing. Růžička uvedl, že se cena stanovuje stále stejně. Zakázky byly připravovány v posledních
dvou letech a nebyly připravované pro Silnice LK a.s. Předpokládaná cena vychází z aktuální
hladiny, dle ceníku OTSKP stejně jako u jiných zakázek.
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Ing. Správka doplnil informace, týkající se nacenění. K nacenění došlo stavebně-technickým
úsekem na základě projektové dokumentace, která byla zpracována. Propustek v Rynolticích
má slevu 14 % a Lučany nad Nisou 7 %. U propustku v Novém Boru se slevou 8 % je spousta
neznámých, jelikož se jedná o projekt velkého rozměru. Cena je nastavena s trochou rezervy
a zároveň je pod cenou projektanta.
Proběhla krátká diskuze k metodice stanovování výše cen.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 650/21/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení akce
„Silnice III/27244 Rynoltice, oprava propustku“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/727/2021 „Silnice III/27244 Rynoltice, oprava propustku“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, dle § 11 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za nabídkovou
cenu 643.110,54 Kč bez DPH, tj. 778.163,75 Kč včetně DPH
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: 10. 05. 2021
hlasování č. 28
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (28) Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení
akce "Silnice III/29037 Lučany nad Nisou, rekonstrukce propustku"
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 651/21/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení akce
"Silnice III/29037 Lučany nad Nisou, rekonstrukce propustku"
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/726/2021 „Silnice III/29037 Lučany nad Nisou,
rekonstrukce propustku“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s.,
IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, za nabídkovou cenu 1.875.102,82 Kč bez DPH, tj. 2.268.874,42 Kč včetně 21 % DPH
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: 10. 05. 2021
hlasování č. 29
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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31. (29) Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení
akce "Silnice II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku"
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 652/21/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností SILNICE LK a.s. - na provedení akce
"Silnice II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku"
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1158/2021 „Silnice II/268 Nový Bor, rekonstrukce
propustku“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s.,
IČO: 287 46 503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, za nabídkovou cenu 6.797.789,80 Kč bez DPH, tj. 8.225.325,66 Kč včetně DPH
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: 10. 05. 2021
hlasování č. 30
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

32. (30) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 653/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/28741
a III/28743 Huť – Zásada“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, se sídlem
Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO: 464 33 597, za nabídkovou cenu 73.200 Kč bez DPH,
tj. 88.572 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/410/2021 mezi Libereckým krajem a účastníkem Ing. Štěpánem Illichem,
IČO 46433597, se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky
a ukládá
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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. 05. 2021
hlasování č. 31
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (31) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28741
a III/28743 Huť – Zásada“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
4 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 654/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28741 a III/28743 Huť
– Zásada“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré
Město, IČO: 04384431, za nabídkovou cenu 260.000 Kč bez DPH, tj. 314.600 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí technického dozoru investora č. OLP/406/2021 mezi Libereckým krajem
a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré
Město, IČO: 04384431
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. 05. 2021
hlasování č. 32
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

34. (32) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most ev.
č. 2914-5 Bulovka“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
3 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 655/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 2914-5 Bulovka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 2914-5 Bulovka“, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec, IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 69.000 Kč bez DPH,
tj. 83.490 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/732/2021 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec, IČO: 25036751
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
hlasování č. 33
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (33) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 656/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/2825
Sýkořice – Podtýn – Žernov – Žlábek“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/2825 Sýkořice – Podtýn – Žernov
– Žlábek“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“ dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka
3L studio s.r.o., IČO: 254 62 644, se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa,
za nabídkovou cenu 99.000 Kč bez DPH, tj. 119.790 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/412/2021 mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., IČO: 254 62 644,
se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
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. 09. 2021
hlasování č. 34
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (34) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/2907 Fojtka“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 657/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/2907 Fojtka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS – Silnice III/2907 Fojtka“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I. – DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Čech Petr, silniční technik,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník: Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradnice: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátorka,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka
č. OLP/409/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2021
hlasování č. 35
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
2.

37. (35) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Nový Bor, Lučany, Rynoltice,
Český Dub“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 658/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Nový Bor, Lučany, Rynoltice, Český Dub“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS - Nový Bor, Lučany n. N., Rynoltice, Český
Dub“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka
č. OLP/1206/2021
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
hlasování č. 36
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
2.

38. (36) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Nový Bor, Lučany n. N.,
Rynoltice, Český Dub a Fojtka"
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 659/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Nový Bor, Lučany n. N., Rynoltice,
Český Dub a Fojtka"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP - Nový Bor, Lučany n.N., Rynoltice,
Český Dub a Fojtka“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“ dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Dan Ramzer náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Bc. Pavel Prousek, silniční technik,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradník Ing. Petr Čech, silniční technik,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci č. OLP/1205/2021
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
hlasování č. 37
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
2.

- 41 -

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 20. 4. 2021
39. (37) Rozpočtové opatření č. 126/21 – navýšení očekávaných příjmů kraje od SFDI
a navýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „II/288 Podbozkov
– Cimbál“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že dochází k navýšení
očekávaných příjmů.
M. Půta se dotázal, na kdy se plánuje dokončení.
Ing. Růžička uvedl, že předpokládaný termín je v srpnu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 660/21/RK
Rozpočtové opatření č. 126/21 – navýšení očekávaných příjmů kraje od SFDI a navýšení
výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 126/21, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy ve výši 21.542.267,67 Kč jako účelová investiční dotace
ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic
II. a III. třídy na akci „II/288 Podbozkov – Cimbál“,
2. navyšují výdaje kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „II/288 Podbozkov
– Cimbál“ ve výši 21.542.267,67 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 126/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 38
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Ulvr.
40. (38) Rozpočtové opatření č. 127/21 – navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun mezi jednotlivými akcemi
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o přesun
mezi jednotlivými akcemi.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 661/21/RK
Rozpočtové opatření č. 127/21 – navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení 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. 127/21, kterým se
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1.

2.

navyšují příjmy ve výši 2.248.000 Kč jako účelová investiční dotace ze Státního fondu
dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy na akci
„OK III/29024 Jablonec nad Nisou (Ostrý roh)“,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
2.248.000 Kč, a to tak, že se:

snižují výdaje v celkové výši 77.334.236 Kč, a to u nespecifikované rezervy:
- „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ ve výši 14.156.679 Kč,
- „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 63.177.557 Kč,
b) navyšují výdaje v celkové výši 79.582.236 Kč, a to u akce:
- III/28721 Sněhov - Mukařov ve výši 30.126.623 Kč,
- III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava ve výši 355.373 Kč,
- Most ev. č. 2914-5 Bulovka ve výši 83.490 Kč,
- III/28741 a III/28743 Huť - Zásada ve výši 32.598.110 Kč,
- III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek ve výši 119.790 Kč,
- III/29037 Lučany n./N., rekonstrukce propustku ve výši 2.268.875 Kč,
- II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku ve výši 8.225.326 Kč,
- III/27244 Rynoltice, oprava propustku ve výši 778.164 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 127/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 39
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
a)

V 8.40 hod., se Mgr. Tulpa omluvil z jednání rady kraje.
Nyní je na radě kraje přítomno 7 členů rady kraje.
41. (39) Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021
Ing. Správka uvedl předložený materiál. Doplnil, že částka je nižší oproti roku předchozímu.
Dle příkazní smlouvy jsou přílohou materiálu tabulky plnění. Informoval o tom, že úklid
po zimě již probíhá.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o částky z předešlého roku, kde bude jasně patrné,
jakých činností se to týká.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se priorit údržby silnic po letošní zimě.
Mgr. Ulvr a Ing. Sviták poděkovali za harmonogram údržby.
Ing. Správka uvedl, že materiál bude po projednání doplněn o srovnání roku předchozího.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 662/21/RK
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021 včetně harmonogramu
vybraných činností na rok 2021
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a ukládá
1) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit
zveřejnění Provozně výrobního plánu běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021
včetně harmonogramu vybraných činností na rok 2021 na webových stránkách
Libereckého kraje,
2)

3)

Termín: 27. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, a předsedu představenstva společnosti Silnice LK a.s.,
Termín: 27. 04. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
Provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2021 včetně
harmonogramu vybraných činností na rok 2021 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
hlasování č. 40

pro

7

proti

0

Termín: 27. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

42. (40) Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti SILNICE LK a.s. -Základní
podnikatelský plán společnosti Silnice LK a.s., pro období 2020/2021 – účetní
období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021
Ing. Správka uvedl předložený materiál. Doplnil, že jakožto předseda představenstva předkládá
Základní podnikatelský plán, který byl zpracován dle potřeb firmy tak, aby předpokládané
výkony 321 mil. Kč, umožnily k 30. 9. 2021 zisk alespoň 300.000 Kč. Materiál obsahuje
důvody, proč je plán takto nastaven a jaké jsou marže letní a zimní údržby. Dodal,
že do 30. 6. 2021 dojde k upravení ceníku výkonů. Informoval také o plánu investic.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 663/21/RK
Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti SILNICE LK a.s. - Základní
podnikatelský plán společnosti Silnice LK a.s., pro období 2020/2021 – účetní období
1. 10. 2020 – 30. 9. 2021
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
schvaluje
předložený základní podnikatelský plán společnosti Silnice LK, a.s. (Obchodně finanční plán,
Plán Investic, Plán Personálních nákladů) pro období 2020/2021 (účetní období: 1. 10. 2020
– 30. 9. 2021), který obsahuje:
a) plánované celkové tržby: 321.300.000 Kč a plánovaný výsledek hospodaření
před zdaněním 293.000 Kč,
b)
c)
a
a)

plánované investice 30.342.000 Kč,
valorizace - růst mezd o 5,8 %
ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, informovat předsedu
představenstva a dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení,
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Termín: 30. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit k projednání plnění
podnikatelského plánu za období do 30. 4. 2021,
Termín: 31. 05. 2021
c) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit na jednání rady kraje
aktualizaci ceníku činností běžné letní údržby silnic II. a III. třídy, včetně návrhu
každoroční valorizace cen.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 41
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (41) Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti SILNICE LK a.s.
- Očekávaný výsledek hospodaření
Ing. Správka stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o nelehký úkol
ke stabilizaci firmy. Uvedl, že ztráta by byla daleko vyšší, pokud by nedošlo na konci srpna
k navýšení dodatku o cca 12 mil. Kč. Informoval, že od 19. 4. 2021 probíhá velká inventarizace,
následně bude zapracována účetní závěrka a bude vyhodnocena výroční zpráva.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 664/21/RK
Rada kraje v působnosti valné hromady společnosti SILNICE LK a.s. - Očekávaný
výsledek hospodaření
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
bere na vědomí
informaci o očekávaném výsledku hospodaření společnosti Silnice LK a.s. za předchozí účetní
období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, informovat předsedu představenstva
a dozorčí radu společnosti o přijatém usnesení.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 42
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (42) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/28721 Sněhov - Mukařov“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem
5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 665/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/28721
Sněhov - Mukařov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/28721 Sněhov - Mukařov““, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435,
470 01 Česká Lípa, IČO: 25462644, za nabídkovou cenu 88.000 Kč bez DPH,
tj. 106.480 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/411/2021 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
hlasování č. 43
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (43) Žádost města Frýdlant o spolufinancování lávky pro pěší v rámci akce
„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že polovinu nákladů uhradí město
Frýdlant, a to 136.685 Kč.
Ing. Ramzer uvedl, že komunikace s projektanty k výstavbě lávky neproběhla.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 666/21/RK
Žádost města Frýdlant o spolufinancování lávky pro pěší v rámci akce „Rekonstrukce
ulice Kodešova, Frýdlant“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost města Frýdlant ze dne 31. března 2021 o spolufinancování lávky pro pěší v rámci akce
„Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“,
souhlasí
se spolufinancováním Libereckého kraje na realizaci lávky pro pěší v rámci akce „Rekonstrukce
ulice Kodešova, Frýdlant“ do maximální výše 136.685 Kč bez DPH
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení město Frýdlant,
Termín: 30. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
orgánům kraje k projednání návrh smluvního zajištění spolufinancování lávky pro pěší
v rámci akce „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“.
hlasování č. 44

pro

7

proti

0
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0
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46. (78) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 667/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/27246
Křižany po křižovatku s III/2784“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“, dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (v rámci hodnocení
nabídek se na prvním místě umístili dva účastníci se shodnými nabídkovými cenami a délkou
praxe)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 05. 2021
hlasování č. 45
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (79) ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
a navýšení základního kapitálu společnosti
Na jednání rady kraje byl přizván Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s.
M. Bobek okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se postupuje dle harmonogramu. Návrh
představenstva na svolání valné hromady hovoří o zvýšení základního kapitálu o 55 mil. Kč.
Uvedl, že ve druhém kole je předem určený zájemce pro úpis, a to Autobusy LK.
Představenstvo vypracovalo zprávu, proč dochází k omezení práv minoritních akcionářů.
Dodal, že první kolo je definováno 14 dny, druhé kolo 14 dny a představenstvo navrhuje,
aby druhý největší akcionář, Liberecký kraj, mohl v rámci úpisu prvního kola, kapitalizovat
část pohledávek, kterou má se společností ČSAD Liberec, a.s.
Proběhla krátká diskuze týkající se předkládaného bodu do zastupitelstva.
Ing. Sviták uvedl, že po projednání bude v materiálu upraven chybný termín.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 668/21/RK
ČSAD Liberec, a.s. – delegování zástupce kraje na valnou hromadu společnosti a navýšení
základního kapitálu společnosti
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33,
460 06 Liberec VI, IČ: 250 45 504, která se bude konat dne 17. 5. 2021 od 10.00 hod v místnosti
č. 3, na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI,
navrhuje
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a) delegovat pana Daniela Davida, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti ČSAD
Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, která
se uskuteční dne 17. 5. 2021,
b) zvýšení základního kapitálu společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže
594/33, 460 06 Liberec VI, IČ 25045504, o částku 55.000.000 Kč (slovy: padesát pět
milionů korun českých), s tím, že akcionář Liberecký kraj bude upisovat zápočtem
pohledávky až do výše 10.472.081,18 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta sedmdesát
dva tisíc osmdesát jedna korun českých osmnáct haléřů) vyplývající z dohody o narovnání
č. OLP/1215/2021, uzavřené mezi akcionářem Liberecký kraj a Společností;
za současného navýšení základního kapitálu společnosti úpisem akcií akcionářem
Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO 068 97 517, a to až do celkové částky zvýšení základního kapitálu 55.000.000 Kč
(slovy: padesát pět milionů korun českých). Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje
z částky 85.037.400 Kč (slovy: osmdesát pět milionů třicet sedm tisíc čtyři sta korun
českých) na novou částku 140.037.400 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů třicet sedm
tisíc čtyři sta korun českých)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti a formu zvýšení
základního kapitálu zastupitelstvu kraje.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 46
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (80) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Obec Okrouhlá
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 669/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Obec Okrouhlá
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Obec Okrouhlá,
IČ: 00673447, se sídlem 473 01 Okrouhlá č. p. 36, ve výši 28.525 Kč plus DPH za služebnost
na akci „Okrouhlá-chodník II. etapa – SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné osvětlení“ a stanoví
úplatu na tuto část akce 1.000 Kč plus DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
starostu obce Okrouhlá o přijatém usnesení.
Termín: 30. 05. 2021
hlasování č. 47
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (84) Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho
vzniku
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Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze.
M. Půta upozornil na časový nesoulad.
Ing. Sviták uvedl, že po projednání bude materiál upraven tak, aby došlo k návaznosti
a upřesnění dalších kroků.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 670/21/RK
Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku do současné
doby
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 48
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 9.20 hod., se M. Půta dočasně omluvil z jednání rady kraje, a to kvůli účasti
na videokonferenci s panem premiérem a ministrem zdravotnictví.
M. Půta předal vedení rady kraje Ing. Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana.
Nyní je na radě kraje přítomno 6 členů rady kraje.
50. (44) Nominace zástupce Libereckého kraje na předsedu Valného shromáždění ESÚS
NOVUM s r. o. a delegace zástupce Libereckého kraje na jeho jednání dne 28. 4. 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 671/21/RK
Nominace zástupce Libereckého kraje na předsedu Valného shromáždění ESÚS NOVUM
s r. o. a delegace zástupce Libereckého kraje na jeho jednání dne 28. 4. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s odvoláním Ing. Radky Loučkové Kotasové z funkce předsedkyně Valného shromáždění
Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.,
nominuje
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Mgr. Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova na předsedu Valného
shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.,
deleguje
Mgr. Jiřího Ulvra, člena Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, jako zástupce
Libereckého kraje na zasedání Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní
spolupráci NOVUM s r. o., které se uskuteční dne 28. 4. 2021 od 10.00 hod., distanční formou
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zastupovat
Liberecký kraj na Valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM
s r. o., dne 28. 4. 2021 a hlasovat v souladu s navrženými usneseními.
Termín: 28. 04. 2021
hlasování č. 49
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
51. (45) Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace učeben pro výuku cizích
jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta dodal, že míra spolupráce byla nízká, a to cca 5 %. Dodal, že toto není standardní
sazba pro kraj.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 672/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků
a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o ukončení realizace projektu „Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků
a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu
a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 24. 03. 2026
hlasování č. 50
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (46) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy Střední školy v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 80“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že termín prodloužení realizace
se prodloužil z 30. 4. 2021 na 31. 8. 2021, stěžejním důvodem bylo přerušení stavby kvůli
změně klimatických podmínek.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 673/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy Střední školy v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 80“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
Střední školy v Lomnici nad Popelkou, Pivovarská 80“ vydaným Ministerstvem životního
prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, kterým se mění termín
ukončení realizace projektu z 30. 4. 2021 na 31. 8. 2021 a termín pro dosažení účelu dotace
a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení z 31. 7. 2022 na 30. 11. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 11. 2022
hlasování č. 51
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (47) Rozpočtové opatření č. 128/21; 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.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 674/21/RK
Rozpočtové opatření č. 128/21; 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. 128/21, 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 692.500 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“ v úhrnné výši 670.233,48 Kč na základě odstoupení šesti
příjemců a zbylých prostředků z vyúčtování již zrealizovaných projektů,
2)

3)

snížením nerozepsaných rezerv o částku 22.266,52 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 692.500 Kč,

rozhoduje
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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 692.500 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

1969
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1970
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1971

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

1972

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
25.11.2020 - 25.05.2022
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Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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

1973

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

1976

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
25.11.2020 - 25.05.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
25.11.2020 - 25.05.2022

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
2132

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
žádost nebyla podána v souladu
s vyhlášeným programem
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2140

žádost nebyla podána v souladu
s vyhlášeným programem

2142

původní kotel je s automatickým
přikládáním

2150

místo realizace Vašeho projektu
se nenachází na území Libereckého kraje

2162

žádost nebyla podána v souladu
s vyhlášeným programem
stávající otopné zařízení napojené
na otopnou soustavu není kotel,
ale kamna či krbová kamna
doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2176

2178
2182

na nemovitost uvedenou v žádosti
je uvalena exekuce

2187

emisní třída původního kotle není
v souladu s vyhlášeným programem

2194

žádost nebyla podána v souladu
s vyhlášeným programem

2204

doplnění žádosti nebylo v souladu
s vyhlášeným programem

2207

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:

2125
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.02.2021 - 06.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2126
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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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.02.2021 - 07.08.2022

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

2127
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
07.02.2021 - 07.08.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

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

2129
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2130
Kotel na biomasu s ručním přikládáním
+ akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

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

2131

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

2133

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2134

Kondenzační kotel na zemní plyn
97500 Kč
75 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW

Zdroj vytápění
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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

107500 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

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

2135

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

2136

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2137

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
08.02.2021 - 08.08.2022

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

2138
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
09.02.2021 - 09.08.2022

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

2139
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
09.02.2021 - 09.08.2022

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

2141

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

2143

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2144
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

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:

2145
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
10.02.2021 - 10.08.2022

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

2146
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2147

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

2148

Kondenzační kotel na zemní plyn
94596,75 Kč
75 %
11.02.2021 - 11.08.2022

ní plyn
95000 Kč
75 %
11.02.2021 - 11.08.2022

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

2149

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

2152

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022

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 %
11.02.2021 - 11.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2153
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022

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

2154

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

2155

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
32137,50 Kč
75 %
11.02.2021 - 11.08.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2156
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022

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

2157

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

2158

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

2159

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

127500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2160

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

2161

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2163

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2164
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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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2165

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

2166

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2167

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
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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

2168

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

2169

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

2170

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

2171

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
13.02.2021 - 13.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
13.02.2021 - 13.08.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

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 %
15.02.2021 - 15.08.2022

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

2172

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

2173

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2174

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

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

2175

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

2177

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

2179

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2180

Kondenzační kotel na zemní plyn
60000 Kč
75 %
15.02.2021 - 15.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.02.2021 - 16.08.2022
Sluneční 369, 468 61 Desná
847
400/1
Desná I

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.02.2021 - 16.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
16.02.2021 - 16.08.2022

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

2181
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
17.02.2021 - 17.08.2022

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

2183

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2184

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.02.2021 - 17.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
17.02.2021 - 17.08.2022

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

2185
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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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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

2186

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2188

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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:

2189
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

- 69 -

Zápis z 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 20. 4. 2021
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2190
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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:

2191
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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

2192
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
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Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022

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

2196

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

2197

127500 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2198

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2199

Kondenzační kotel na zemní plyn
101250 Kč
75 %
19.02.2021 - 19.08.2022

Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022

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

2200

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

2201

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.02.2021 - 20.08.2022

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 %
20.02.2021 - 20.08.2022

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

2202

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2203

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

2205

120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2206
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
21.02.2021 - 21.08.2022

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

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. 128/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 52

pro

6

proti

0

Termín: 25. 05. 2021
zdržel se
0
byl přijat

54. (48) Rozpočtové opatření č. 129/21; 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“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že ze zásobníku byl vyjmut jeden
projekt.
Mgr. Otta dodal, že u jednoho projektu došlo ke změně zdroje.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 675/21/RK
Rozpočtové opatření č. 129/21; 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. 129/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ v úhrnné výši 127.926,09 Kč, bez dopadu na celkový
objem kapitoly, a to:
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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 127.926,09 Kč na základě odstoupení
jednoho příjemce od realizace projektu a zbylých prostředků z vyúčtování
již zrealizovaného projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 7.926,09 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III - NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 120.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
120.000 Kč níže uvedenému žadateli, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
1978
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
26.11.2020 - 26.05.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
1) změnu usnesení č. 476/21/RK ze dne 16. 3. 2021 v části „zdroj vytápění“ u níže
uvedeného příjemce 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:

1909
Tepelné čerpadlo
100000 Kč
80 %
14.11.2020 - 14.05.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
2) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ pro žadatele, kterému je přiznávána dotace
a ukládá
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1.

2.

Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ,
Termín: 31. 05. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 129/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 53

pro

6

proti

0

Termín: 25. 05. 2021
zdržel se
0
byl přijat

55. (52) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu Podpora
postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2021 – LS Na Židli z.s.
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 676/21/RK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu Podpora postupových
soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2021 – LS Na Židli z.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace, LS Na Židli z.s., se sídlem sídliště Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,
IČO: 26606861, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „XXXI. Turnovský
drahokam“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 389/21/RK
ze dne 2. 3. 2021,
rozhoduje o
prodloužení termínu ukončení realizace projektu „XXXI. Turnovský drahokam“ z 31. května
2021 na 31. července 2021, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 20. července 2021 na 19. září 2021,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/719/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na projekt „XXXI. Turnovský drahokam“, uzavřené dne 23. března 2021
mezi Libereckým krajem a LS Na Židli z.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek ke smlouvě k podpisu
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 54
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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56. (53) Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce
ILMA z.s., projekty
1.
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017,
2.
Tanec pro zdraví,
3.
Fitness Dance 2017
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Miklík se dotázal zda proběhlo vracení dotací.
Ing. Princová vysvětlila, že z celkové dotace bylo vráceno 99 %, nebyl splněn monitorovací
indikátor a dotace již byla vrácena.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 677/21/RK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce ILMA z.s., projekty
1.
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017,
2.
Tanec pro zdraví,
3.
Fitness Dance 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o prominutí penále z odvodů uložených za porušení rozpočtové kázně
(porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého
kraje příjemce ILMA z. s., IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III,
ve výši:
1. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017 – 24.412 Kč,
2. Tanec pro zdraví – 48.850 Kč,
3.

Fitness Dance 2017 – 42.828 Kč,

doporučuje
1. prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017 (porušení povinnosti ze smlouvy)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci ILMA z. s.,
IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III, výši 24.412 Kč,
tj. ve výši 100 %,
2. prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Tanec pro zdraví
(porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje příjemci ILMA z. s., IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1,
460 07 Liberec III, výši 48.850 Kč, tj. ve výši 100 %,
prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Fitness Dance 2017
(porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje příjemci ILMA z. s., IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1,
460 07 Liberec III, výši 42.828 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále z odvodů uložených za porušení
rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
3.
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hlasování č. 55
pro
5
proti
Na jednání nebyla účastna Ing. Vinklátová.

0

Termín: 25. 05. 2021
zdržel se
0
byl přijat

57. (54) Rozpočtové opatření č. 120/21 – úprava kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování soukromých škol a školských
zařízení v roce 2021
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 678/21/RK
Rozpočtové opatření č. 120/21 – úprava kapitoly 916 04 – Účelové provozní (neinvestiční)
dotace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na financování soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 120/21, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
78.396.896 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení na 2. čtvrtletí 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 120/21
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 56
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (56) Rozpočtové opatření č. 125/21 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – předfinancování projektu "NAKAP LK
II"
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 679/21/RK
Rozpočtové opatření č. 125/21 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – předfinancování projektu "NAKAP LK II"
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 125/21, kterým se upravuje rozpočet kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a kapitoly 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu následovně:
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a) snižují se výdaje kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor o částku
10.220.000 Kč na předfinancování projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II),
b) navyšují se výdaje kapitoly 923 04 - Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 10.220.000 Kč na předfinancování projektu Naplňování
krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 125/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 57
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (57) Projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ – předložení
projektové žádosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o projekt, který
je zaměřen na děti ze sociálně slabých rodin a dotuje dětem obědy. Poděkoval za možnost
takového projektu.
Ing. Princová doplnila, že Liberecký kraj se do tohoto projektu zapojil jako první.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 680/21/RK
Projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ – předložení projektové žádosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ do výzvy
č. 30_21_011 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit projektovou žádost do výzvy č. 30_21_011
Operačního programu Potravinové a materiální pomoci,
2.

Termín: 30. 04. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost
sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem
Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.
hlasování č. 58

pro

6

proti

0

Termín: 30. 10. 2022
zdržel se
0
byl přijat

60. (58) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 681/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcných darů:
1. potravin v celkové hodnotě 77.734 Kč pro potřeby klientů dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
2. potravin v celkové hodnotě 46.218 Kč pro potřeby klientů dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
3.

potravin v celkové hodnotě 53.461 Kč pro potřeby klientů dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

1 ks vyřazené PHEV baterie v hodnotě 650 Kč pro výuku žáků od společnosti ŠKODA
AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, IČ: 14451018
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 59
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4.

61. (59) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o korekce
finančních dokumentů, aktivace fondu reprodukcí nebo investičních fondů a drobné či větší
nákupy.
Ing. Princová doplnila, že se jedná o standardní bod, který bude radě kraje předkládán často.
Jedná se o to, že organizace mají mít zpracovaný plán, ale realita je většinou odlišná.
Pokud například dojde k poničení věci, tak se její nákup upřednostňuje.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 682/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
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Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600,
převod prostředků rezervního fondu ve výši 100.000 Kč do fondu investic a navýšení použití
prostředků fondu investic ve výši 100.000 Kč na zařazení nové akce „Vyšívací stroj Brother“
a změnu Plánu investic na rok 2021,
2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, IČ: 00673731,
1.

mimořádné navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 978.635 Kč,
konkrétně ve výši 315.000 Kč na posílení fondu investic a ve výši 663.635 Kč
na další rozvoj činnosti organizace (nákup učebních pomůcek pro výuku
ošetřovatelství, nákup nábytku do kabinetů a skladu materiálu pro výuku
ošetřovatelství, nákup počítačů do učeben pro ekonomický úsek),
b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 315.000 Kč na navýšení rozpočtu
akce „Malování školy“,
a)

a změnu v Plánu investic organizace na 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: 31. 05. 2021
hlasování č. 60
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (61) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NÁKUP
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“ Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Miklík vyjádřil vstřícnost Ing. Ramzerovi za podporu místních podnikatelů.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 683/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKY“ Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa,
28. října 2707, 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 „NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“ Střední zdravotnickou
školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
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 ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2021
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hlasování č. 61

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

63. (62) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Decentralizované
vytápění areálu Ještědská“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Princová doplnila, že stáří stávajícího vytápění je cca 16 let.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 684/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Decentralizované vytápění
areálu Ještědská“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, 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 „Decentralizace vytápění areálu Ještědská“ Střední školou
strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 62
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (63) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení
pro hasiče“ Střední školou, Semily, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 685/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení pro hasiče“
Střední školou, Semily, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení pro hasiče“
Střední školou, Semily, příspěvková organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
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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
hlasování č. 63
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

65. (73) Písemná informace
Termíny zápisů k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, jejichž činnost
vykonávají Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace a Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 686/21/RK
Písemná informace
Termíny zápisů k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, jejichž činnost
vykonávají Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace a Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci Oznámení termínů zápisů k předškolnímu vzdělávání v MŠ,
jejichž činnost vykonávají ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, p. o., a ZŠ a MŠ pro těsně postižené
Liberec, p. o.
hlasování č. 64
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (64) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí oboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o demolici stavby
a novou zděnou budovu včetně učeben, vybavení a dílen. Předpokládaná hodnota projektu
je přibližně 2.600.000 Kč.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 687/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
- Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Centrum
odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. 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. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník: Michaela Putíková, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel SŠ Semily, p. o.,
náhradník: Ing. Daniel Sisr, zástupce ředitele, ředitel SŠ Semily, p. o.,
schvaluje
1. Text „zadávací dokumentace“,
2. Závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1178/2021
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. 05. 2021
hlasování č. 65
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (65) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Oprava
střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že kritériem výběru dodavatele
veřejné zakázky byla délka praxe. Jeden dodavatel byl vyzván k doplnění údajů, doposud
tak neučinil, proto došlo k jeho vyloučení ze seznamu možných dodavatelů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 688/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Oprava střechy
na SUPŠ a VOŠ Turnov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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1.

2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“
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 INVESTING CZ
spol. s r. o. se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO: 25036751,
za nabídkovou cenu 58.000 Kč bez DPH tj. 70.180 Kč včetně DPH,
o vyloučení účastníka veřejné zakázky „BOZP - Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, a to společnost Building
management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové,
IČO 28812999, dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – účastník neobjasnil údaje z nabídky
na základě žádost dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů),

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora BOZP č. OLP/271/2021 mezi Libereckým krajem
a účastníkem INVESTING CZ spol. s r. o., se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec
1, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 66
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (66) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Oprava
střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 689/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Oprava střechy
na SUPŠ a VOŠ Turnov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“ 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 IBR Consulting, s. r. o., se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9,
468 02, IČO: 25023446, za nabídkovou cenu 108.550 Kč bez DPH (131.346 včetně DPH),
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/272/2021
mezi Libereckým krajem a účastníkem IBR Consulting, s. r. o.: Sokolovská 352/215, 190 00
Praha 9, IČO: 25023446
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 67
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (67) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Oprava střechy na SUPŠ
a VOŠ Turnov“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že přepokládaná hodnota
je 10.893.892,39 Kč. Rozhodujícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 690/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ
Turnov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Oprava střechy na SUPŠ a VOŠ Turnov“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka Realitní a stavební společnost s.r.o., se sídlem Fantova 693/45, 614 00
Brno - Obřany, IČO 41432037, za nabídkovou cenu 8.977.118 Kč bez DPH,
tj. 10.862.312,78 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/273/2021, mezi Libereckým krajem a společností Realitní
a stavební společnost s.r.o., se sídlem Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany, IČO 41432037
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2021
hlasování č. 68
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

70. (68) Schválení Dodatku č. 2 Memoranda o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu
„Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“
č. j. OLP/597/2019 mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Materiál obsahuje harmonogram, etapu
1., 2. a 3. včetně realizace, rozdělení funkcí mezi Libereckým krajem a statutárním městem
Liberec.
Ing. Sviták poděkoval Ing. Miklíkovi za předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 691/21/RK
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Schválení Dodatku č. 2 Memoranda o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu
„Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí“
č. j. OLP/597/2019 mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 k Memorandu o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu „Přestupní terminál
veřejné dopravy včetně zařízení a Parkovací dům včetně zázemí“ č. OLP/597/2019
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec, IČO 00262978, kterým se blíže koordinují další průběžné kroky, upravuje bližší
specifikace společného postupu a předpokládaný harmonogram vztahující se k „Přestupnímu
terminálu veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovacího domu včetně zázemí“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana předložit dodatek č. 2 Memoranda o vzájemné
spolupráci po schválení k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 69
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

71. (69) Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice
I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací“
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že předkládaný bod souvisí
s odborem dopravy a požádal tak Ing. Svitáka o komentář. Uvedl, že se jedná o úsek
komunikace, který se plánuje převzít od ŘSD. Součástí materiálu je i harmonogram.
Mgr. Staněk doplnil, že 27. 4. 2021 proběhne zasedání výboru Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Ing. Sviták doplnil, že základem je, že došlo k vyřešení finančních prostředků a celý záměr
nadále pokračuje.
Proběhla rozsáhlá diskuze k budoucímu průběhu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 692/21/RK
Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14
v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací“
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Memorandem o vzájemné spolupráci v rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku
Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací“ č. OLP/1226/2021
mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59 Liberec, IČO 00262978, kterým se blíže specifikuje základní rámec spolupráce pro další
postup při řešení a správě silniční sítě ve městě Liberec, a to mimo jiné zejména ohledně
původní silnice I/14 a I/13, který povede k dobrému fungování silniční sítě ve městě Liberec
a k dosažení efektivních vlastnických vztahů k silniční síti ve městě Liberec
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh Memoranda o vzájemné spolupráci k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 27. 04. 2021
b) zajistit po schválení Memoranda o vzájemné spolupráci Zastupitelstvem Libereckého
kraje předložení k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 70

pro

6

proti

0

Termín: 30. 06. 2021
zdržel se
0
byl přijat

72. (70) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí části bývalé silnice ev. č. I/14
v délce cca 1,133 km, včetně součástí a příslušenství od Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že darovací smlouva bude
podepsána až v době, kdy bude podepsané memorandum. Nyní je převzata pouze silnice,
nikoliv pozemky. Do jednoho roku od uzavření darovací smlouvy budou převzaty i pozemky.
V 9.50 hodin se na jednání rady kraje dostavili Mgr. Richter a M. Půta. Nyní je na jednání
přítomno 8 členů rady kraje.
Dodal, že darovací smlouva bude podkladem pro přidělené dotace.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 693/21/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí části bývalé silnice ev. č. I/14 v délce
cca 1,133 km, včetně součástí a příslušenství od Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) bezúplatné nabytí - části bývalé silnice ev. č. I/14 v délce cca 1,133 km, a to v části
Sokolské ulice od křižovatky se Zhořeleckou ulicí, provozní staničení km 00, na náměstí
F. X. Šaldy a na části Jablonecké ulice po křižovatku s Klášterní ulicí, provozní staničení
km 1,133, tj. od uzlového bodu č. 0314A004 po UB č. 0314A122, včetně mostu
ev. č. 14J-001 na zakrytém Jizerském potoce v km 0,320, nacházející se na pozemcích
(ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR):
- p. č. 5753/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. č. 5770/7, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. č. 5978/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. č. 6007/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- p. č. 6008/4, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- části p. č. 5780/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 33
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle,
IČO 65993390,
b) svěření takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
c) předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3945/2020 mezi Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení bezúplatného nabytí
komunikace předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 71
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
73. (72) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Školy
bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo vybíráno z celkem dvou
nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 694/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Školy bez bariér
- Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka
INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1,
IČO 25036751, za nabídkovou cenu 78.000 Kč bez DPH, tj. 94.380 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/185/2021 mezi Libereckým krajem a dodavatelem INVESTING CZ spol. s r.o.,
se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
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: 15. 05. 2021
hlasování č. 72
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
74. (75) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování
- podsbírka Kachle a dlaždice (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 695/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Kachle a dlaždice (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování - podsbírka
Kachle a dlaždice (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 č. OLP/1194/2021,
3.

závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1195/2021,

4. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1196/2021
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: 10. 05. 2021
hlasování č. 73
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (83) Veřejná zakázka „Zajištění dodávek tepla z primárních a sekundárních sítí
rozvodu tepla v lokalitě statutárního města Liberec“ – schválení smlouvy o společném
postupu
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná pouze o přesné znění
smlouvy.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 696/21/RK
Veřejná zakázka „Zajištění dodávek tepla z primárních a sekundárních sítí rozvodu tepla
v lokalitě statutárního města Liberec“ – schválení smlouvy o společném postupu
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Rada kraje po projednání
schvaluje
vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu
dodávkového tepla ze sekundárních a primárních sítí v lokalitě Statutárního města Liberec,
která bude uzavřena s příslušnými příspěvkovými organizacemi
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. 05. 2021
hlasování č. 74
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. Úprava vnitřní dispozice administrativní budovy A Hospice sv. Zdislavy – skleněná
příčka s jednokřídlými dveřmi
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál. Informoval o tom, že Hospic
sv. Zdislavy je povinen požádat o povolení úpravy Liberecký kraj.
PhDr. Riegerová dodala, že 6. 4. 2021 skončila udržitelnost celého projektu výstavby, kterou
realizoval Liberecký kraj.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 697/21/RK
Úprava vnitřní dispozice administrativní budovy A Hospice sv. Zdislavy – skleněná
příčka s jednokřídlými dveřmi
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úpravou vnitřní dispozice v administrativní budově A – skleněná příčka s jednokřídlými
dveřmi, v Hospici sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01,
IČ: 28700210, a to v souladu s čl. VII., odst. 3, písm. d) Smlouvy o provozování a zajištění
poskytování služeb lůžkového hospice v budově vlastněné Libereckým krajem
č. OLP/1914/2015
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
o usnesení ředitelku Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., Ing. Taťánu Janouškovou.
Termín: 30. 04. 2021
hlasování č. 75
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. Rozpočtové opatření č. 131/21 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví – zapojení neinvestičních účelových prostředků ze státního rozpočtu
– peněžní náhrady za nařízený výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu
a úhrada mimořádných výdajů ZZS LK při zásahu v areálu Purum, s.r.o. v Hamru
na Jezeře
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 698/21/RK
Rozpočtové opatření č. 131/21 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví – zapojení neinvestičních účelových prostředků ze státního rozpočtu
– peněžní náhrady za nařízený výkon pracovní povinnosti v době krizového stavu
a úhrada mimořádných výdajů ZZS LK při zásahu v areálu Purum, s.r.o. v Hamru
na Jezeře
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 131/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou
částku 2.177.751 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí
č. OKP/2/1112/2021 - dodatek o poskytnutí jednorázového neinvestičního finančního
příspěvku ze státního rozpočtu ČR – peněžní náhrady za nařízený výkon pracovní povinnosti
v době krizového stavu ve výši 42.406 Kč a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu PID: MFCRBXDTDN, č. j. MF-9175/2021/1201-3 ve výši 2.135.345 Kč na úhradu
mimořádných výdajů vzniklých Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci v důsledku kontaminace pěti zdravotnických vozidel při zásahu složek
IZS u mimořádné události 19. 11. 2019 v areálu společnosti PURUM, s.r.o. v Hamru na Jezeře
a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 91709 – Transfery odboru zdravotnictví
v celkové výši 2.177.751 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 131/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 05. 2021
hlasování č. 76
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (74) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
a)
Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území
včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů,
b)
Informace o pokutě 50.000 Kč uložené Libereckému kraji Státním ústavem
pro kontrolu léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr)
při jeho uvedení na trh
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 699/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
a)
Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území
včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů,
b)
Informace o pokutě 50.000 Kč uložené Libereckému kraji Státním ústavem
pro kontrolu léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr)
při jeho uvedení na trh
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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a) předloženou písemnou informaci Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném
dolu Turów na české území včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých
monitoringů,
b) Informace o pokutě 50.000 Kč uložené Libereckému kraji Státním ústavem pro kontrolu
léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr) při jeho uvedení na trh
a ukládá
a) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území včetně
návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů,
Termín: 27. 04. 2021
b) Ing. Zbyňku Miklíkovi, naměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje předložit
písemnou informaci "Informace o pokutě 50.000 Kč uložené Libereckému kraji Státním
ústavem pro kontrolu léčiv za nesplnění technických požadavků na výrobek (nanofiltr)
při jeho uvedení na trh".
hlasování č. 77

pro

9

proti

0

Termín: 27. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

79. (82) Různé
Žádné podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny a M. Půta, hejtman, ukončil
8. zasedání rady kraje v roce 2021 v 10.10 hodin.
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Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa

……………..………………….……

Ing. Dan Ramzer

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 22. 4. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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