Z á p i s č. 13
z 13. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 29. 6. 2021
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Kateřina Hanzlová, Bc. Markéta Berková
a Jitka Machálková

Omluven

Václav Židek

Ověřovatelé

Mgr. Jiří Ulvr a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápis z 12. RK
dne 15. 6. 2021
13. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.00 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Mgr. Jiří Ulvr a Ing. Zbyněk Miklík. Sdělil, že z jednání se omluvil Václav Židek.
Zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 8 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 12. RK dne 15. 6. 2021. Zápis ověřen byl, připomínky
nikdo nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 12. RK dne 15. 6. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 22. 6. 2021

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Memorandum o spolupráci Libereckého
kraje a POST BELLUM, z. ú.,
partnerství projektu Paměť národa
v severních Čechách

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 218/21, refundace nákladů školám
vzniklých realizací krizového opatření
hejtmana a úpravy v kapitole 931 01

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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7.

Poskytnutí finančních prostředků
ze Sociálního fondu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

8.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

9.

Jmenování ředitele Zoo Liberec,
příspěvková organizace a Botanické
zahrady Liberec - LK, příspěvková
organizace a stanovení jejich platů

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

10.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Instalace ochranných okenních rolet
do muzejních expozic“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

11.

Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace – odvod
za porušení rozpočtové kázně

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

12.

Rozpočtové opatření č. 220/21,
Z pís. Martin Půta
poskytnutí finančního daru na převoz těla
zemřelého na Covid-19, schválení
darovací smlouvy a úpravy v kapitole
931 01

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

13.

Rozpočtové opatření č. 221/21 – úprava
kapitoly 923 05 – spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace
projektu

odb. sociálních
věcí

14.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování
– podsbírka Porcelán a keramika
(Záchrana pokladů z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

15.

Dohoda o zajištění záchranného
archeologického výzkumu při stavební
akci „Silnice II/292 Benešov u Semil
– křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

16.

Rozpočtové opatření č. 222/21 – snížení
kapitoly 923 03 Spolufinancování EU
a navýšení kapitoly 923 14
Spolufinancování EU - Projektové
záměry resortu kultury – stavby

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

17.

Rozpočtové opatření č. 223/21; zapojení
vratky projektu KD v LK II. a navýšení
výdajů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji,
II. etapa

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

2

Z pís. Petr Tulpa
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18.

Rozpočtové opatření č. 224/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Kotlíkové dotace v LK III

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

19.

Rozpočtové opatření č. 225/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí a změna rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

20.

Smlouva o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě č. OLP/2135/2021 - oblast
Českolipsko (vnitřní dopravce ČSAD
Liberec, a.s.)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

21.

Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné
služby v drážní osobní dopravě - České
dráhy, a.s.; ARRIVA vlaky s.r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

22.

Rada kraje v působnosti jediného
společníka vykonávajícího působnost
valné hromady společnosti Autobusy
LK, s.r.o. - schválení řádné účetní
závěrky

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

23.

Zajištění odbavovacího zařízení
pro dopravce v oblasti Východ
– rozhodnutí o dalším postupu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

24.

Informace o stavu projektu Modernizace
odbavovacích systémů

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

25.

Informace o stavu mobilní aplikace
IDOLKA

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

26.

Rozpočtové opatření č. 219/21 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí
o poskytnutí individuální dotace v oblasti
školství a mládeže

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
– výroční zpráva, roční účetní závěrka
a výsledek hospodaření za rok 2020

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce kotelny“
Gymnáziem Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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29.

Zahájení VZMR „Stavební úpravy
a výměna povrchu víceúčelového hřiště
s umělou trávou“ Obchodní akademií,
Hotelovou školou a Střední odbornou
školou, Turnov, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace – dodatek k nájemní
smlouvě č. 3/2020

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení transportních plicních
ventilátorů 2021“

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

32.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodání
informačního systému pro přenos
dat LIFENET “

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

33.

Svěření působnosti rozhodovat
o uzavírání smluv Libereckého kraje
v hodnotě do 500.000 Kč bez DPH
Krajskému úřadu Libereckého kraje

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

34.

Veřejná zakázka „Silnice II/290
Sklenařice – Vysoké nad Jizerou “
- dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

35.

Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň
– hranice Libereckého kraje III.“
- dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

36.

Písemná informace předkládaná
Z pís. člen rady kraje
zastupitelstvu kraje
Informace o Rozhodnutí o částečném
Petr Tulpa
prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1
- Služby sociální prevence v LK – dotace
č. OPLZZ-ZS22_12/2009

-

37.

Rozpočtové opatření č. 192/21 – úpravy
ukazatelů kapitoly 917 01

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

38.

Smlouvy o výpůjčce majetku Správy
státních hmotných rezerv

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

39.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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40.

Rozpočtové opatření č. 216/21 – úprava Z pís. Ing. Jan Sviták
výdajů v kapitole 923 06
– Spolufinancování EU, odbor silničního
hospodářství; akce „IROP - II/290
Roprachtice-Kořenov“

odb. silničního
hospodářství

41.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Dynamický nákupní systém - dodávky
IT vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

42.

Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně
v zahradách Domova důchodců
Jindřichovice pod Smrkem“ – dodatek
č. 1

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

43.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky
u Liberce, opěrná zeď“ Krajskou správou
silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

44.

Různé

M. Půta požádal o zařazení bodu č. 45 – Poskytnutí daru HZS LK – 8.000 ks jednorázových rukavic,
pomoc na obnovu území Jihomoravského kraje po živelní pohromě a schválení darovací smlouvy.
Dodal, že v 7.30 hodin jsou k projednání bodu č. 27 přizváni Ing. Tomáš Kysilka, jednatel společnosti
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., a Mgr. Olga Daňková, likvidátorka společnosti Krajský statek
Frýdlant, s.r.o.
Současně dodal, že k bodu č. 20 bude online přítomen Mgr. Josef Hlavička, advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s.r.o.
Informoval, že k bodu č. 24 a 25 jsou připraveny prezentace.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nového bodu do návrhu programu.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

byl přijat

0

Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1104/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí

5

zdržel se

0

byl přijat
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kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1393/20/RK, 1400/20/RK, 399/21/RK, 411/21/RK, 414/21/RK,
416/21/RK, 473/21/RK, 544/21/RK, 585/21/RK, 663/21/RK, 709/21/RK, 711/21/RK, 712/21/RK,
715/21/RK, 738/21/RK, 741/21/RK, 798/21/RK, 804/21/RK, 805/21/RK, 806/21/RK, 807/21/RK,
809/21/RK, 811/21/RK, 812/12/RK, 814/21/RK, 837/21/RK, 838/21/RK, 854/21/RK, 856/21/RK,
859/21/RK, 871/21/RK, 878/21/RK, 883/21/RK, 886/21/RK, 887/21/RK, 889/21/RK, 890/21/RK,
891/21/RK, 893/21/RK, 897/21/RK, 900/21/RK, 901/21/RK, 902/21/RK, 903/21/RK, 905/21/RK,
907/21/RK, 911/21/RK, 913/21/RK, 915/21/RK, 920/21/RK, 921/21/RK, 937/21/RK, 938/21/RK,
946/21/RK, 949/21/RK, 950/21/RK, 951/21/RK, 956/21/RK, 957/21/RK, 958/21/RK, 959/21/RK,
972/21/RK, 981/21/RK, 982/21/RK, 983/21/mRK, 984/21/mRK, 985/21/mRK, 986/21/mRK,
987/21/mRK, 993/21/RK, 995/21/RK, 998/21/RK, 1008/21/RK, 1068/21/RK, 1070/21/RK,
1072/21/RK, 1073/21/RK, 1075/21/RK, 1079/21/RK, 1101/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 17/VI/20/RK ad 2) z 30. 6. 2021 na 30. 11. 2021,
- 376/VI/20/RK z 1. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 445/21/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 8. 2021,
- 737/21/RK ad 1) z 15. 6. 2021 na 31. 7. 2021,
- 896/21/RK ad 2) z 15. 6. 2021 na 30. 6. 2021.
hlasování č. 4
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

4. Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 6. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1105/21/RK
Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 6. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 6. 2021 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady kraje
žádné konkrétní úkoly.
hlasování č. 5
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Memorandum o spolupráci Libereckého kraje a POST BELLUM, z. ú., partnerství projektu
Paměť národa v severních Čechách
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1106/21/RK
Memorandum o spolupráci Libereckého kraje a POST BELLUM, z. ú., partnerství projektu
Paměť národa v severních Čechách
Rada kraje po projednání

6
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schvaluje
Memorandum o spolupráci č. OLP/1954/2021 mezi Libereckým krajem a spolkem POST BELLUM,
z. ú., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ 26548526, na základě kterého se Liberecký kraj
stane partnerem projektu Paměť národa v severních Čechách a získá statut „Kraj paměti národa“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit memorandum
o spolupráci č. OLP/1954/2021 mezi Libereckým krajem a POST BELLUM, z. ú., hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 6
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 218/21, refundace nákladů školám vzniklých
realizací krizového opatření hejtmana a úpravy v kapitole 931 01
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1107/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 218/21, refundace nákladů školám vzniklých realizací
krizového opatření hejtmana a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 218/21, kterým se upravují výdaje v kapitole
931 01 - Krizový fond Odbor kancelář hejtmana, ve výši 1.195.433,74 Kč a to tak, že se
a)

snižují nespecifikované rezervy v rámci ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II. o částku
1.195.433,74 Kč,

navyšují a zavádí výdajové ukazatele v celkové výši 1.195.433,74 Kč na krytí refundací
nákladů vzniklých určeným školám v době nouzového stavu za období
od 7. 1. 2021 - 11. 4. 2021,
s poskytnutím refundace nákladů určeným školám, které vznikly realizací krizového opatření
na základě Rozhodnutí hejtmana číslo 36/2020/COV19, ze dne 28. prosince 2020, o péči o děti
od 3 do 13 let rodičů vybraných profesí, a to s účinností od 4. ledna 2021, Rozhodnutí
1/2021/COV19 a dalších Rozhodnutí č. 5/2021/COV19, č. 6/2021/COV19, č.11/2021/COV19
a č.13/2021/COV19, které reagovaly na usnesení vlády o rozšíření profesí a rozšíření okruhu
určených škol v době nouzového stavu v celkové výši 1.195.433,74 Kč
b)

2)

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 218/21 ke schválení na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 7
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1108/21/RK
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Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené
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
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a věcného daru příslušné
zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené do krajského úřadu.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 8
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1109/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s přijetím věcného daru - skleněné artefakty k Lavičce Václava Havla v hodnotě 5.554 Kč
od dárce Mgr. Blanka Konvalinková, bytem Mozartova 634/11, 460 01 Liberec 1, ve prospěch
Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO: 00083194,
2) s přijetím věcného daru - zahradní šachy v hodnotě 6.000 Kč od dárce Mgr. Blanka
Konvalinková, bytem Mozartova 634/11, 460 01 Liberec 1, ve prospěch Krajské vědecké
knihovny v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec 1, IČO: 00083194,
3)

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce EXON s.r.o., se sídlem Vrážská 73/10,
Radotín, 153 00 Praha 5, IČO: 26376326, ve prospěch Krajské vědecké knihovny v Liberci,
příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO: 00083194, na realizaci akcí spojených s 20. výročím otevření Krajské vědecké
knihovny v Liberci

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o usnesení rady
kraje.
Termín: 13. 07. 2021
hlasování č. 9
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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9. Jmenování ředitele Zoo Liberec, příspěvkové organizace a Botanické zahrady Liberec - LK,
příspěvkové organizace a stanovení jejich platů
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu. Dodala, že materiál bude opraven
po projednání. V důvodové zprávě dojede k opravě čísla zákona.
PhDr. Mgr. Brož uvedl, že platy ředitelů zůstanou stejné.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1110/21/RK
Jmenování ředitele Zoo Liberec, příspěvkové organizace a Botanické zahrady Liberec - LK,
příspěvkové organizace a stanovení jejich platů
Rada kraje po projednání
jmenuje
1) MVDr. Davida Nejedla,
do funkce ředitele právnické osoby Zoo Liberec, příspěvková organizace,
IČO: 10973583, a to s účinností od 1. 7. 2021,
2) RNDr. Miloslava Studničku, CSc.,
do funkce ředitele právnické osoby Botanická zahrada
Liberec - LK, příspěvková organizace, IČO: 10973605, a to s účinností od 1. 7. 2021,
stanovuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, plat:
a) MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli Zoo Liberec, příspěvková organizace, IČO: 10973583,
se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, a to s účinností od 1. 7. 2021,
RNDr. Miloslavu Studničkovi, CSc., řediteli Botanické zahrady Liberec - LK, příspěvková
organizace, IČO: 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1, a to s účinností
od 1. 7. 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu:
a) písemné vyhotovení jmenování pro MVDr. Davida Nejedla do funkce ředitele Zoo Liberec,
příspěvkové organizace a pro RNDr. Miloslava Studničku, CSc., do funkce ředitele Botanické
zahrady Liberec - LK, příspěvkové organizace,
b)

b)

platové výměry k podpisu pro MVDr. Davida Nejedla, ředitele Zoo Liberec, příspěvkové
organizace a pro RNDr. Miloslava Studničku, CSc., ředitele Botanické zahrady Liberec - LK,
příspěvkové organizace.

hlasování č. 10

pro

8

proti

0

Termín: 13. 07. 2021
zdržel se
0

byl přijat

10. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace ochranných okenních rolet
do muzejních expozic“
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1111/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace ochranných okenních rolet do muzejních
expozic“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace ochranných okenních rolet do muzejních
expozic“, a to účastníku Sun Eclipse s.r.o., Na Pile 1246, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
IČO: 02637081, za nabídkovou cenu 1.149.284 Kč bez DPH, 1.390.633,64 Kč včetně DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
části C, článku 3 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 13. 07. 2021
hlasování č. 11
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – odvod za porušení rozpočtové
kázně
PhDr. Mgr. Brož okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že v roce 2020 proběhla
kontrola a došlo k porušení rozpočtové kázně.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1112/21/RK
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – odvod za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
ukládá
a) Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, IČO: 00083232, se sídlem Masarykova
473/11, 460 01 Liberec I – Staré město, dle ust. § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod za porušení rozpočtové kázně
v celkové výši 40.232 Kč, ke kterému došlo nesprávným postupem při použití prostředků fondu
kulturních a sociálních potřeb ve výši 26.000 Kč a chybným výpočtem mezd ve výši 14.232 Kč,
Termín: 31. 07. 2021
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup ve věci dle Organizační
směrnice ředitele KÚ LK OS-10/02/15 o postupu při zajištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 12
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. Rozpočtové opatření č. 220/21, poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého
na Covid-19, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že po projednání bude doplněno
do důvodové zprávy, o kolikátý případ se jedná.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1113/21/RK
Rozpočtové opatření č. 220/21, poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého na Covid19, schválení darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 220/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana,
snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II. a současně navyšují
výdaje Finanční dar - náklady vypravitele na převoz zemřelého na COVID - 19, v celkové výši
13.220 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu
trvale bytem:
v celkové výši
13.220 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2235/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a
datum narození:
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 220/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.

hlasování č. 13

pro

8

proti

0

Termín: 30. 07. 2021
zdržel se
0

byl přijat

13. Rozpočtové opatření č. 221/21 – úprava kapitoly 923 05 – spolufinancování EU, zapojení
splátky neinvestiční dotace projektu
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1114/21/RK
Rozpočtové opatření č. 221/21 – úprava kapitoly 923 05 – spolufinancování EU, zapojení
splátky neinvestiční dotace projektu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 221/21, kterým se:
1) navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2021 z titulu přijaté účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 na financování
sociálních služeb na základě uzavřených smluv v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ o 623.249,43 Kč,
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navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 05 – Spolufinancování EU,
odbor sociálních věcí, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním
postižením v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 o celkovou částku
623.249,43 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 221/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 14
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2)

14. (36) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace
č. OPLZZ-ZS22_12/2009
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o souhrnnou zprávu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1115/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace
č. OPLZZ-ZS22_12/2009
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou Informaci o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZ-ZS22_12/2009
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou Informaci
o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím ve věci projektu
IP 1 - Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZ-ZS22_12/2009.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 15
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (14) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování –
podsbírka Porcelán a keramika (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že zakázka je rozdělena do 4 částí.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1116/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování – podsbírka
Porcelán a keramika (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
1. o vyloučení účastníka MgA. Eva Míčková, se sídlem
IČO 72554207, z části 2, analogicky dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – nabídka nesplňuje zadávací
podmínku,
2. o výběru dodavatele části 1 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Porcelán a keramika
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MgA.Tereza Korbelová, se sídlem
IČO 88531937, za nabídkovou cenu 232.000 Kč bez DPH, tj. 266.800 Kč
včetně DPH;
3.

4.

5.

o výběru dodavatele části 2 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Porcelán a keramika
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Ing. Arch. Václav Němec, DiS., se sídlem
IČO 13368451, za nabídkovou cenu 156.000 Kč
bez DPH, není plátce DPH;
o výběru dodavatele části 3 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Porcelán a keramika
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MgA. Eva Míčková, se sídlem
IČO 72554207, za nabídkovou cenu 42.000 Kč bez DPH, tj. 48.300 Kč včetně
DPH;
o výběru dodavatele části 4 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka Porcelán a keramika
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016
k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka MgA.Tereza Korbelová, se sídlem
IČO 88531937, za nabídkovou cenu 108.000 Kč bez DPH, tj. 124.200 Kč včetně
DPH,

schvaluje
1. smlouvu o dílo pro část 1 č. OLP/1292/2021 mezi Libereckým krajem a MgA. Terezou
Korbelovou
IČO 88531937,
2. smlouvu o dílo pro část 2 č. OLP/1293/2021 mezi Libereckým krajem a Ing. Arch. Václavem
Němcem, DiS., se sídle
ČO 13368451,
3. smlouvu o dílo pro část 3 č. OLP/1295/2021 mezi Libereckým krajem a MgA. Evou Míčkovou,
se sídlem
ČO 72554207,
smlouvu o dílo pro část 4 č. OLP/1296/2021 mezi Libereckým krajem a MgA. Terezou
Korbelovou, se sídlem
IČO 88531937
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 07. 2021
hlasování č. 16
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4.

16. (15) Dohoda o zajištění záchranného archeologického výzkumu při stavební akci „Silnice
II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se zatím jedná pouze o dohled, pokud
by došlo k archeologickým nálezům, bude se dělat dohoda na výzkum.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1117/21/RK
Dohoda o zajištění záchranného archeologického výzkumu při stavební akci „Silnice II/292
Benešov u Semil – křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu Záchranný archeologický výzkum při stavební akci „Silnice
II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14; úseky 2, 3.1“, a to Muzeu Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace, IČO: 00085804, Skálova ul. č. p. 71, 511 01 Turnov, za nabídkovou cenu
167 540 Kč bez DPH, tj. 202 723,40 Kč vč. DPH,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst.
5,
2) Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu č. OLP/1689/2021
mezi Libereckým krajem a Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací,
IČO: 00085804, se sídlem Skálova ul. č. p. 71, 511 01 Turnov
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit dohodu o zajištění
záchranného archeologického průzkumu Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 17
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (16) Rozpočtové opatření č. 222/21 – snížení kapitoly 923 03 Spolufinancování EU a navýšení
kapitoly 923 14 Spolufinancování EU - Projektové záměry resortu kultury – stavby
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dva projekty, které budou
přesouvat do IROPu. Jedná se o 12 projektových záměrů, které byly schváleny na květnovém jednání
rady kraje.
Ing. Vinklátová uvedla, že se hledá prostor pro dočasné uložení sbírkových předmětů, pokud
v dohledné době nedojde k výstavbě depozitáře.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1118/21/RK
Rozpočtové opatření č. 222/21 – snížení kapitoly 923 03 Spolufinancování EU a navýšení
kapitoly 923 14 Spolufinancování EU - Projektové záměry resortu kultury – stavby
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektový záměr
1) centrální depozitář sbírkových předmětů p. o. resortu kultury (DEPODUB),
2)

revitalizace dvou objektů detašovaného pracoviště Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě (č. p. 58, 59) a vybudování nové pobočky "Červený dům - Lovecký letohrádek
v České Lípě" (č. p. 57),
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II. rozpočtové opatření č. 222/21, kterým se
1)

snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 5.010.000 Kč,

navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku na přípravu projektu „Revitalizace dvou objektů detašovaného
pracoviště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (č. p. 58, 59) a vybudování nové
pobočky "Červený dům - Lovecký letohrádek v České Lípě" (č. p. 57)“ č. a. 7620111704,
celkem o 5.010.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 222/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova zajistit zpracování projektové
žádosti včetně všech příloh do Integrovaného regionálního operačního programu.

hlasování č. 18

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2023
zdržel se
0

byl přijat

18. (17) Rozpočtové opatření č. 223/21; zapojení vratky projektu KD v LK II. a navýšení výdajů
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji,
II. etapa
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1119/21/RK
Rozpočtové opatření č. 223/21; zapojení vratky projektu KD v LK II. a navýšení výdajů
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji,
II. etapa
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 223/21, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 95.000 Kč, a to z titulu přijaté vratky dotace
od pana Ing. Ondřeje Černého na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II“ ve výši
95.000 Kč,
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů o 95.000 Kč, a to v kapitole 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů na projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II“ o částku 95.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 223/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 19
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15
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19. (18) Rozpočtové opatření č. 224/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že do zásobníku se vkládá 80 projektů,
12 projektů je vyřazeno a 2 projekty jsou vytaženy.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1120/21/RK
Rozpočtové opatření č. 224/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 224/21, 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 189.596,75 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 134.816,49 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce a zbylých prostředků
z vyúčtování dvou zrealizovaných projektů,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 54.780,26 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů ve výši 189.596,75 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 189.596,75 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

2147

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

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

2148

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2)

11.02.2021 - 11.08.2022

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

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení

2371

doplnění žádosti nebylo v souladu s vyhlášeným
programem

2372

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2377

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2392

doplnění žádosti nebylo v souladu s vyhlášeným
programem

2397

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2405

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2407

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2427

na nemovitost uvedenou v žádosti je uvalena
exekuce

2445

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2451

doplnění žádosti nebylo v souladu s vyhlášeným
programem

2455

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2456

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,
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2)

zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

2373

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
09.04.2021 - 07.10.2022

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

2374

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
12.04.2021 - 10.10.2022

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

2375

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.04.2021 - 10.10.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
87500 Kč
80 %
12.04.2021 - 10.10.2022

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

2378
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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

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
13.04.2021 - 11.10.2022

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

2379

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

2380

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

2381

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

2382

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
14.04.2021 - 12.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
14.04.2021 - 12.10.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
15.04.2021 - 13.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.04.2021 - 13.10.2022
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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

2383

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
15.04.2021 - 13.10.2022

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 %
15.04.2021 - 13.10.2022

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

2385

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
15.04.2021 - 13.10.2022

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

2386

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
16.04.2021 - 14.10.2022

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

2387

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

2388

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2389

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
16.04.2021 - 14.10.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
96000 Kč
80 %
16.04.2021 - 14.10.2022

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
16.04.2021 - 14.10.2022

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

2390

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
16.04.2021 - 14.10.2022

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

2391

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

2393

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
16.04.2021 - 14.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
17.04.2021 - 15.10.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

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

2395

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
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Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

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

2398

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

2399

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

2400

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

2401

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
18.04.2021 - 16.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
19.04.2021 - 17.10.2022
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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

2402

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

2403

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
19.04.2021 - 17.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
19.04.2021 - 17.10.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
19.04.2021 - 17.10.2022

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

2406

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
19.04.2021 - 17.10.2022
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Zápis z 13. zasedání rady kraje ze dne 29. 6. 2021
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

2408

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

2409

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

2410

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

2411

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

2412

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
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Zápis z 13. zasedání rady kraje ze dne 29. 6. 2021
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

20.04.2021 - 18.10.2022

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

2413

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

2414

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

2415

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.04.2021 - 18.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
21.04.2021 - 19.10.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.04.2021 - 19.10.2022

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

2416

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
21.04.2021 - 19.10.2022
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Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2417

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.04.2021 - 20.10.2022

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

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
22.04.2021 - 20.10.2022

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

2420

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

2421

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

2422

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
22.04.2021 - 20.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.04.2021 - 21.10.2022

Tepelné čerpadlo
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Zápis z 13. zasedání rady kraje ze dne 29. 6. 2021
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

127500 Kč
80 %
23.04.2021 - 21.10.2022

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

2423

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

2424

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

2425

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

2426

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
23.04.2021 - 21.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
90000 Kč
75 %
24.04.2021 - 22.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
25.04.2021 - 23.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

Adresa
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Zápis z 13. zasedání rady kraje ze dne 29. 6. 2021
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

2428

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

2429

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

2430

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

2431

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2432

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022
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Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
26.04.2021 - 24.10.2022

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

2433

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

2434

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

2435

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

2436

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
27.04.2021 - 25.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
27.04.2021 - 25.10.2022
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2437

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

2438

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

2439

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
100000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

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

2440

120000 Kč
80 %
27.04.2021 - 25.10.2022

31

Zápis z 13. zasedání rady kraje ze dne 29. 6. 2021
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

2441

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

2442

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

2443

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

2444

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

120000 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

127500 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

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

2446

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
104000 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 %
28.04.2021 - 26.10.2022

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

2447

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

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

2448

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

2449

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

2450

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
28.04.2021 - 26.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.04.2021 - 27.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.04.2021 - 27.10.2022
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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

2452

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

2453

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

2454

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

2457

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2458

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
29.04.2021 - 27.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
29.04.2021 - 27.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
88447,50 Kč
75 %
29.04.2021 - 27.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
30.04.2021 - 28.10.2022
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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

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
30.04.2021 - 28.10.2022

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

2459

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

2460

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

2461

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

2462

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
30.04.2021 - 28.10.2022

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
30.04.2021 - 28.10.2022

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
30.04.2021 - 28.10.2022

tickým přikládáním
120000 Kč
80 %
30.04.2021 - 28.10.2022
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
30.04.2021 - 28.10.2022

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat smlouvy a informovat
neúspěšné žadatele o přijatém usnesení,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 224/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 20

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

20. (19) Rozpočtové opatření č. 225/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK
III – NZÚ
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o změnu z jednoho otopného
zařízení, a to z tepelného čerpadla na kotel na biomasu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1121/21/RK
Rozpočtové opatření č. 225/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 225/21, 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 139.129,41 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 139.129,41 Kč na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování jednoho zrealizovaného projektu,
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2)

3)

zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 19.129,41 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
zavedením nového dílčího ukazatele 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 uvedené žadatelce, 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

2149

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.02.2021 - 11.08.2022

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatelku, které je přiznávána dotace.
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1044/2021, o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ, uzavřené mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna nového otopného zařízení, procentní podíl ani výše dotace se nemění
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvu o poskytnutí dotace a schválený dodatek ke smlouvě,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 225/21 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 21

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

21. (42) Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice
pod Smrkem“ – dodatek č. 1
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o změnu trasy a prodloužení
cestní sítě u dvou projektů, díky výskytu mělkého kořenového systému vzrostlých stromů. U prvního
došlo k prodloužení o 4,5 m a u druhého o 5,2 m.
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Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1122/21/RK
Veřejná zakázka „Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice
pod Smrkem“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1015/2020 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností OK GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21,
142 00 Praha 4, IČO: 27571297, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 56.432,49 Kč bez DPH,
tj. 68.283,31 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 15.712 Kč bez DPH, tj. 19.011,52 Kč včetně DPH,
čímž dojde ke zvýšení celkové ceny o 40.720,49 Kč bez DPH, tj. 49.271,79 Kč včetně DPH
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 15. 07. 2021
hlasování č. 22
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (20) Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
č. OLP/2135/2021 - oblast Českolipsko (vnitřní dopravce ČSAD Liberec, a.s.)
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r.o., Martin Bobek, předseda představenstva
ČSAD Liberec, a.s., Ing. Jiří Zdražil, ředitel Autobusy LK, s.r.o. a současně se online připojil
Mgr. Josef Hlavička, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o.
Ing. Sviták popsal obsah předloženého materiálu. Uvedl, že předložená smlouva byla připravena
ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o.
Mgr. Richter požádal o sdělení CDV pro rok 2022, tedy o kvalifikovaný odhad.
Ing. Sviták uvedl, že kvalifikovaný odhad nyní není možné stanovit, protože do září není známa cena
za PHM, výše mzdy ani počet km.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se odborného odhadu.
M. Půta uvedl, že je potřeba doplnit materiál o porovnání CDV.
M. Bobek dodal, že v CDV pro rok 2022 musí být i promítnuto eventuální navýšení minimální mzdy
a případně zvýšení počtů týdnů dovolené, což musí být rovněž promítnuto. Nyní
je nabídková cena o 6 haléřů vyšší než diskontovaná cena odhadovaná na podzim roku 2020,
společností NEXIA AP, a.s., ale upozornil, že cena je platná pro rok 2021.
M. Půta požádal o doplnění materiálu po projednání o porovnání CDV bez infrastrukturních nákladů
a bez nákladů na odbavovací systémy ve všech oblastech.
M. Bobek dodal, že startovací požadavek je šest 15 metrových autobusů, čímž dojde ke zlepšení
dopravy mezi Českou Lípou a Libercem.
M. Půta požádal do důvodové zprávy doplnit kvalitu nachystaného vozového parku.
Mgr. Hlavička uvedl, že byl přítomen u vyjednávání textové smlouvy a z právního hlediska
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je smlouva v pořádku.
Ing. Sviták slíbil, že uvedené změny budou zapracovány do materiálu po projednání.
M. Půta navrhl, aby se do ceny v budoucnu promítly i výsledky hospodaření.
Mgr. Hlavička vysvětlil, že smlouva obsahovala původně text, zabývající se dělením zisku
z komerční činnosti. Po právní analýze došlo k vyhodnocení, a to, že se zisk bude generovat a bude
rozdělován mezi akcionáře.
Proběhla diskuze k fotodokumentaci vozů z České Lípy.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1123/21/RK
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
č. OLP/2135/2021 - oblast Českolipsko (vnitřní dopravce ČSAD Liberec, a.s.)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Českolipsko
č. OLP/2135/2021 dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s dopravcem ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504, se sídlem České mládeže
594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,
schvaluje
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Českolipsko
č. OLP/2135/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec, a.s.,
IČO 25045504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zastoupenou
Martinem Bobkem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Zdražilem, členem představenstva
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/2135/2021.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 23
pro
7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Mgr. Richter
23. (21) Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě - České dráhy,
a.s.; ARRIVA vlaky s.r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o aktualizaci rozsahu
dopravního výkonu, úprava jednotkových cen a platebního kalendáře.
M. Půta požádal doplnění důvodové zprávy po projednání o jednoduchou tabulku s dopravními
soubory a cenou dopravního výkonu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1124/21/RK
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě - České dráhy, a.s.;
ARRIVA vlaky s.r.o.
Rada kraje po projednání
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schvaluje
1. dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
„Jizerskohorské železnice“ č. OLP/1813/2009, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, kterým dochází k vymezení objednaného dopravního výkonu a ke stanovení rozpisu
výše měsíčních splátek pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021;
2. dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
- LK - Východ č. OLP/5292/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností České
dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, kterým
dochází k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě jednotkových cen pro období
platnosti jízdního řádu 2020/2021;
3.

dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
- Železnobrodská železnice č. OLP/5293/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, kterým dochází k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě jednotkových cen
pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021;

4.

dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony
– Severojižní č. OLP/5297/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA
vlaky s.r.o., IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín,
kterým dochází k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě jednotkových cen pro období
platnosti jízdního řádu 2020/2021;
dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
k zajištění dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony - Ještědská
železnice č. OLP/5296/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA vlaky
s.r.o., IČ: 28955196, se sídlem Křižíkova 148/34, CZ-186 00 Praha 8 – Karlín, kterým dochází
k aktualizaci rozsahu dopravního výkonu a úpravě jednotkových cen pro období platnosti
jízdního řádu 2019/2021 a 2020/2021

5.

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podepsání
dodatku č. 17 ke smlouvě č. OLP/1813/2009, dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/5292/2019, dodatku
č. 2 ke smlouvě č. OLP/5293/2019, dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/5296/2019 a dodatku
č. 2 ke smlouvě č. OLP/5297/2019.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 24
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (22) Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti Autobusy LK, s.r.o. - schválení řádné účetní závěrky
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Zdražil také okomentoval hospodářské výsledky. Dodal, že největší nákladovou položkou byla
analýza NEXIA AP, a.s., která byla provedena na žádost rozhodnutí rady kraje. Další velkou
položkou jsou právní služby HAVEL & PARTNERS s.r.o. Uvedl, že náklady celkem činily
5.278.000 Kč. Doplnil, že ztráta je nižší než součet těchto položek, z důvodu omezeného pronájmu
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odbavovacích zařízení pro KORID LK, spol. s r.o. a zároveň díky odkoupení 10 ks odbavovacích
zařízení ČSAD Liberec, a.s.
Proběhla krátká diskuze týkající se hospodářských výsledků.
M. Půta požádal o úpravu usnesení, a to jednateli Ing. Zdražilovi zadat úkol, aby předložil radě kraje
návrh struktury a dalšího fungování společnosti od 1. 1. 2022, včetně návrhu na zajištění financování
společnosti.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1125/21/RK
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti Autobusy LK, s.r.o. - schválení řádné účetní závěrky
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti
s ručením omezeným Autobusy LK, spol. s r.o., IČ: 06897517, po projednání,
schvaluje
řádnou roční účetní závěrku společnosti Autobusy LK, spol. s.r.o., za rok 2020 a hospodářský
výsledek za rok 2020 ve výši -5.078.223 Kč,
rozhoduje
o převodu hospodářského výsledku roku 2020 na účet ztráty minulých let
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit doručení
usnesení rady kraje společnosti Autobusy LK, spol. s r.o.,
b)

Termín: 02. 07. 2021
Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli Autobusy LK, spol. s r.o., předložit radě kraje návrh struktury
a dalšího fungování společnosti od 1. 1. 2022, včetně návrhu na zajištění financování
společnosti.

hlasování č. 25

pro

8

proti

0

Termín: 30. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

25. (23) Zajištění odbavovacího zařízení pro dopravce v oblasti Východ – rozhodnutí o dalším
postupu
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že stávající stav je takový,
že je uzavřena dohoda mezi KORID LK, spol. s r.o. a BusLine Support, s.r.o., pro oblast východ.
Kde jsou od BusLine Support, s.r.o., pronajaty odbavovací strojky do konce roku 2021. Informoval,
že ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS, s.r.o. vzešly 4 varianty, které jsou
popsány v materiálu.
Ing. Pospíšil uvedl, že nejméně riziková a pro kraj nejvýhodnější varianta je převedení závazku
na pořízení odbavovacích systémů na dopravce, formou smluvního vztahu mezi KORID LK
a dopravcem. Jedná se i o nejrychlejší cestu k cíli.
Proběhla krátká diskuze k odbavovacím systémům.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1126/21/RK
Zajištění odbavovacího zařízení pro dopravce v oblasti Východ – rozhodnutí o dalším postupu
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Záměr převedení závazku zajištění odbavovacích zařízení na dopravce BusLine LK s.r.o. v oblastech
„Jablonecko“ a „Turnovsko – Semilsko“ prostřednictvím smluvního vztahu mezi společností KORID
LK, spol. s r.o. a dopravcem
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat radu kraje
o uzavření smlouvy mezi společností KORID LK, spol. s r.o., a dopravcem.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 26
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (24) Informace o stavu projektu Modernizace odbavovacích systémů
Ing. Sviták uvedl předložený materiál a přenechal slovo Ing. Pospíšilovi, Ph.D., který měl
připravenou prezentaci.
Ing. Pospíšil, Ph.D., prezentoval informace týkající se stavu projektu Modernizace odbavovacích
systémů. Uvedl hlavní cíle, kterými jsou zapojení bankovních karet, e-shop a mobilní aplikace,
je potřeba přejít na nový typ bezkontaktní čipové karty, kvůli vyšší bezpečnosti. Popsal detailnější
popis možností odbavení, kdy cestující využívá různých variant odbavení. Uvedl, že na projektu
se podílelo mnoho subjektů a každý s určitou odpovědností. Popsal kompletně závěry z analýz, které
byly prováděny. Finanční nároky stále nejsou známé. K dispozici je stále jen odhad ceny. Uvedl další
možný postup a rozhodnutí o strategii.
Ing. Sviták uvedl, že po projednání bude materiál doplněn o přílohu obsahující předkládanou
prezentaci.
Proběhla krátká diskuze k vývoji modernizace odbavovacích systémů.
Ing. Sviták a Ing. Miklík poděkovali za prezentaci.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1127/21/RK
Informace o stavu projektu Modernizace odbavovacích systémů
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o průběhu projektu Modernizace odbavovacích systémů (zařízení) v Libereckém kraji
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat Radu
kraje o dalším postupu v tomto projektu.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 27
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
27. Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – výroční zpráva, roční účetní závěrka a výsledek
hospodaření za rok 2020
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Tomáš Kysilka, jednatel společnosti Krajský statek Frýdlant,
s.r.o., Mgr. Olga Daňková, likvidátorka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., a Ing. Jiřina
Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
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Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
skončil v kladných číslech.
Mgr. Tulpa se dotázal, zdali ještě něco bude podléhat šetření.
Mgr. Daňková uvedla, že nic dalšího se šetřit nebude.
Mgr. Richter upozornil na chybu v materiálu, a to uvedení dvou účtů na místo jednoho.
Ing. Princová přislíbila opravu materiálu po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1128/21/RK
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – výroční zpráva, roční účetní závěrka a výsledek
hospodaření za rok 2020
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, po projednání,
bere na vědomí
Výroční zprávu společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci za rok 2020,
schvaluje
řádnou roční účetní závěrku společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci za rok 2020,
rozhoduje
a) o zaúčtování hospodářského výsledku po zdanění společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
v likvidaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, za rok 2020 ve výši
477.463,84 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let,
b) o udělení odměny jednateli společnosti, Ing. Tomášovi Kysilkovi ve výši 90.000 Kč za kladné
výsledky hospodaření společnosti v roce 2020
a ukládá
Mgr. Olze Daňkové, likvidátorce společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci zajistit další
zákonné kroky.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 28
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
28. (25) Informace o stavu mobilní aplikace IDOLKA
Na jednání rady kraje znovu byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r.o. a Michal Beránek, projektový manažer,
Operátor ICT, a.s.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál a přenechal slovo Michalu Beránkovi, Operátor
ICT, a.s., který měl připravenou prezentaci.
M. Beránek prezentoval informace týkající se Multikanálového odbavovacího systému IDOL, a to
mobilní aplikace IDOLka. Uvedl, že systém vznikl jako náhrada za Opencard. Projekt je rozdělen
do 3 etap, které ve stručnosti okomentoval. Představil přímo mobilní aplikaci IDOLka. Primární
je nákup jednorázových jízdenek nejjednodušší formou. Aplikace bude obsahovat vyhledávání
spojení včetně MHD, případné zpoždění spojů, pro dané spojení doporučí vhodnou jízdenku a tarifní
kategorie. Odbavení jízdenky bude možné buďto pomocí strojového čtení QR kódu nebo záložní
možnost, a to pomocí faktického obrazce. Ten by byl použit v případě, pokud by spoj nebo revizor
nebyl vybaven optickou čočkou. V etapě dvě je z 90 % připravený e-shop. Od 7. 7. 2021 bude spuštěn
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testovací provoz pro iOS a Android. Pokud testování dopadne dobře, přejde se do pilotního provozu
s ostrou platební bránou, ostrý provoz je pak naplánován na 2. 8. 2021.
Ing. Miklík požádal po projednání doplnění materiálu o přílohu obsahující předkládanou prezentaci.
Proběhla krátká diskuze k testovacímu provozu.
Rada kraje se shodla, že chtějí být zapojeni do testovacího provozu.
M. Beránek uvedl, že to možné je, že jsou přichystané formuláře k přihlášení se na testování.
Mgr. Ulvr se dotázal na to, zdali se tento odbavovací systém připravuje i v jiných krajích.
M. Beránek uvedl, že ano. Systém běží ve Středočeském kraji a Praze, současně v jednání je i kraj
Jihočeský.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1129/21/RK
Informace o stavu mobilní aplikace IDOLKA
Rada kraje po projednání
souhlasí
s postupným zavedením mobilní aplikace IDOLKA
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat radu kraje
o dalším postupu v zavedení mobilní aplikace IDOLKA.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 29
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
29.(26) Rozpočtové opatření č. 219/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí
o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství a mládeže
Na jednání byla opět přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu.
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1130/21/RK
Rozpočtové opatření č. 219/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace v oblasti školství a mládeže
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 219/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 25.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
z toho:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04811760000: Propagace školství a podpora
regionálních aktivit ve výši 25.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812400000: Kruh přátel Severáčku z.s.,
Liberec I – Staré Město, Frýdlantská 1359/19 – Videoklip Requiem za Lidice v celkové výši
25.000 Kč,
rozhoduje
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o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá
charakter podpory de minimis, příjemci:

Žadatel
Kruh přátel
Severáčku
z. s.

IČO

Sídlo

Název projektu

Frýdlantská 1359/19, Videoklip
46744134 Liberec I – Staré
Requiem za
Město
Lidice

Parametr
projektu:
Náklady
Dotace
název/měrná
celkem v Kč do výše v Kč
jednotka/hodnota
videoklip/ks/1

25.000

25.000

schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo OLP/2147/2021, uzavírané
mezi Libereckým krajem a Kruhem přátel Severáčku z.s., Frýdlantská 1359/19, Liberec,
IČO 46744134
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 219/21 jako písemnou
informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/2147/2021 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.

hlasování č. 30
pro
7
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0

byl přijat

30. (28) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny“ Gymnáziem
Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, p. o.
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1131/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny“ Gymnáziem Ivana
Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Rekonstrukce kotelny GIO Semily“ Gymnáziem Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem
574, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením zadávacího řízení
veřejné zakázky řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2021
hlasování č. 31
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
31. (29) Zahájení VZMR „Stavební úpravy a výměna povrchu víceúčelového hřiště s umělou
trávou“ Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, p. o.
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1132/21/RK
Zahájení VZMR „Stavební úpravy a výměna povrchu víceúčelového hřiště s umělou trávou“
Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy a výměna
povrchu víceúčelového hřiště s umělou trávou“ Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední
odbornou školou, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 15. 07. 2021
hlasování č. 32
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
32. (30) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace – dodatek k nájemní smlouvě č. 3/2020
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1133/21/RK
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
– dodatek k nájemní smlouvě č. 3/2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1/2021 k nájemní smlouvě – č. 3/2020 mezi Střední školou řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova 4265/66, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO 00140147 a Svobodnou základní školou, o.p.s., Jablonec nad Nisou,
se sídlem U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 25048350
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 33
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
33. (39) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer popsal obsah předloženého materiálu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1134/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 500.000 Kč na pořízení IT techniky pro výuku žáků ohrožených
školním neúspěchem, ze sociálně slabých poměrů a studentů ubytovaných v domově mládeže
od společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10, IČ: 25702556,
do vlastnictví příspěvkové organizace, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, IČ: 60252766
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 34
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
34. (31) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení transportních plicních
ventilátorů 2021“
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegrová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1135/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení transportních plicních ventilátorů 2021“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
v nadlimitním otevřeném řízení „Pořízení transportních plicních ventilátorů 2021“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Zadávací podmínky “
a ukládá
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním otevřeném řízení
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 29. 06. 2021
hlasování č. 35
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
35. (32) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání informačního
systému pro přenos dat LIFENET “
Mgr. Richter uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1136/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání informačního systému
pro přenos dat LIFENET “
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodání informačního systému pro přenos dat LIFENET“ Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky “
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 29. 06. 2021
hlasování č. 36
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
36. (38) Smlouvy o výpůjčce majetku Správy státních hmotných rezerv
Mgr. Richter uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1137/21/RK
Smlouvy o výpůjčce majetku Správy státních hmotných rezerv
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) smlouvu o výpůjčce č. OLP/2242/2021 mezi Českou republikou-Správou státních hmotných
rezerv a Libereckým krajem, jejímž předmětem je výpůjčka 124 kusů přístrojů pro plicní
ventilaci AIRVO2(HFNO) a 10 ks lahvových dvou výstupových ventilů pro redukci tlaku
kyslíku,
b)

smlouvu o výpůjčce č. OLP/2380/2021 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou
Česká Lípa, a. s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, jejímž
předmětem je výpůjčka 26 kusů přístrojů pro plicní ventilaci AIRVO2(HFNO),
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c)

d)

smlouvu o výpůjčce č. OLP/2381/2021 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec
nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
jejímž předmětem je výpůjčka 24 kusů přístrojů pro plicní ventilaci AIRVO2(HFNO),
smlouvu o výpůjčce č. OLP/2378/2021 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí
Liberec, a. s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
jejímž předmětem je výpůjčka 41 kusů přístrojů pro plicní ventilaci AIRVO2(HFNO) a 10 ks
lahvových dvou výstupových ventilů pro redukci tlaku kyslíku,

smlouvu o výpůjčce č. OLP/2383/2021 mezi Libereckým krajem a MMN, a. s.,
IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, jejímž předmětem je výpůjčka
33 kusů přístrojů pro plicní ventilaci AIRVO2(HFNO)
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy smluv.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 37
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
e)

37. (33) Svěření působnosti rozhodovat o uzavírání smluv Libereckého kraje v hodnotě
do 500.000 Kč bez DPH Krajskému úřadu Libereckého kraje
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1138/21/RK
Svěření působnosti rozhodovat o uzavírání smluv Libereckého kraje v hodnotě do 500.000 Kč
bez DPH Krajskému úřadu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že kvůli neobsazenosti funkce vedoucího odboru silničního hospodářství není tento odbor oprávněn
podle platné směrnice k zadávání veřejných zakázek samostatně rozhodovat o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky, služby nebo stavební práce
s předpokládanou hodnotou nižší než 500.000 Kč bez DPH,
rozhoduje
a) o tom, že se Krajskému úřadu Libereckého kraje svěřuje rozhodování provádět v rámci agendy
odboru silničního hospodářství veškeré úkony související se zadáváním veřejných zakázek
malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky, služby nebo stavební práce s předpokládanou
hodnotou nižší než 500.000 Kč bez DPH, a to prostřednictvím pověřené osoby, která není
vedoucím odboru, a na dobu, než bude jmenován vedoucí odboru silničního hospodářství,
o tom, že se na osobu pověřenou k provádění úkonů souvisejících se zadáváním veřejných
zakázek malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky, služby nebo stavební práce
s předpokládanou hodnotou nižší než 500.000 Kč bez DPH, vztahují stejné povinnosti, které
platná směrnice k zadávání veřejných zakázek ukládá vedoucím odborů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit pověření konkrétní osoby, která bude provádět
v rámci agendy odboru silničního hospodářství veškeré úkony související se zadáváním veřejných
zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nižší než 500.000 Kč bez DPH.
Termín: 30. 06. 2021
b)
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hlasování č. 38
pro
7
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

38. (34) Veřejná zakázka „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou “ - dodatek č. 1
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o prodloužení realizace o 25 dní
kvůli vzniklému problému po vykácení stromů.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1139/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou “ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/543/2020 „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké
nad Jizerou“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby a. s.,
IČO: 25014391, se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
5.751.283,04 Kč bez DPH, tj. 6.959.052,48 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 2.915.081,87 Kč
bez DPH, tj. 3.527.249,06 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku
2.836.201,17 Kč bez DPH, tj. 3.431.803,42 Kč včetně DPH, na celkovou částku 51.140.703,56 Kč
bez DPH, tj. 61.880.251,31 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, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 39
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
39. (35) Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“ - dodatek
č. 2
Na jednání rady kraje byl přizván JUDr. Bohumír Doležal, vedoucí oddělení sekretariátu ředitele.
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o upřesnění důvodové zprávy, kdy bude silnice dokončena.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1140/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši, 1.459.571,84 Kč bez DPH, tj. 1.766.081,93 Kč včetně DPH, méněpráce
ve výši 534.048,15 Kč bez DPH, tj. 646.198,26 Kč včetně DPH, a odchylka při zaokrouhlování
oproti programu ASPE ve výši -0,06 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku
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925.523,63 Kč bez DPH, tj. 1.119.883,59 Kč včetně DPH, na celkovou částku 154.065.252,38 Kč
bez DPH, tj. 186.418.955,38 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, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 40
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
40. Rozpočtové opatření č. 216/21 – úprava výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU,
odbor silničního hospodářství; akce „IROP - II/290 Roprachtice-Kořenov“
Ing. Sviták uvedl obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy, kdy bude probíhat realizace projektové dokumentace.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1141/21/RK
Rozpočtové opatření č. 216/21 – úprava výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor
silničního hospodářství; akce „IROP - II/290 Roprachtice-Kořenov“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 216/21, kterým se v rámci kapitoly 923 06 - Spolufinancování EU, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje ve výši 3.000.000 Kč, a to u akce 06620270000 „IROP - Silnice III/2784 Výpřež
– Horní Hanychov - 2.etapa“,
2.

navyšují výdaje ve výši 3.000.000 Kč, a to u akce 06620160000 „IROP - II/290 Roprachtice
– Kořenov“

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 216/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 41
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
41. (43) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce,
opěrná zeď“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se přistupuje k postupu
design & build, dle standardů FIDIC a poprvé podle Green Book.
Proběhla krátká diskuze týkající se Green Book.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1142/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná
zeď“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná
zeď“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 07. 2021
hlasování č. 42
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
42. (37) Rozpočtové opatření č. 192/21 – úpravy ukazatelů kapitoly 917 01
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1143/21/RK
Rozpočtové opatření č. 192/21 – úpravy ukazatelů kapitoly 917 01
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 192/21, kterým se upravují ukazatele výdajové kapitoly 917 01 - Transfery,
odbor kancelář hejtmana, kdy se ukazatel č. 0170012 0000 snižuje o 100.000 Kč a zavádí se nový
ukazatel č. 0181092 0000 s navýšením o 100.000 Kč bez vlivu na celkový objem kapitoly 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 192/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
hlasování č. 43
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
43. (41) Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Dynamický nákupní systém - dodávky IT vybavení“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1144/21/RK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku „Dynamický
nákupní systém - dodávky IT vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zavedení dynamického nákupního systému veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - dodávky
IT vybavení“, v souladu s ustanovením § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
hlasování č. 44
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
44. (45) Poskytnutí daru HZS LK – 8.000 ks jednorázových rukavic, pomoc na obnovu území
Jihomoravského kraje po živelní pohromě a schválení darovací smlouvy
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby byl po projednání upraven název bodu na Poskytnutí daru HZS LK – 8.000 ks
jednorázových rukavic, pomoc na obnovu území Jihomoravského kraje po živelní pohromě
a schválení darovací smlouvy.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1145/21/RK
Poskytnutí daru HZS LK – 8.000 ks jednorázových rukavic, pomoc na obnovu území
Jihomoravského kraje po živelní pohromě a schválení darovací smlouvy
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
poskytnutí daru 8.000 kusů rukavic – jednorázových latexových nepudrovaných, velikosti S, M, L,
XL v celkové hodnotě 18.972,80 Kč včetně DPH, Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
se sídlem Liberec III-Jeřáb, Barvířská 29/10, IČO: 70888744, a to na použití v souvislosti
s odstraňováním následků živelní pohromy, která zasáhla území Jihomoravského kraje
dne 24. 6. 2021,
schvaluje
návrh darovací smlouvy č. OLP/2548/2021 mezi Libereckým krajem a Hasičským záchranným
sborem Libereckého kraje, se sídlem Liberec III-Jeřáb, Barvířská 29/10, IČO: 70888744
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli, zajistit podpis schválené darovací smlouvy.
Termín: 30. 07. 2021
hlasování č. 45
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
45. (44) Různé
Mgr. Havlík upozornil na nesrovnalosti ve faktuře za vyúčtování služeb s advokátní kanceláří
HAVEL & PARTNERS s.r.o.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny a M. Půta, hejtman, ukončil 13. zasedání
rady kraje v roce 2021 v 8.55 hodin.
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Zápis z 13. zasedání rady kraje ze dne 29. 6. 2021
Ověřovatelé

Mgr. Jiří Ulvr

……………..………………….……

Ing. Zbyněk Miklík

………………………………………

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

Liberec 2. 7. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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