Z á p i s č. 12
z 12. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 7. 7. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Martin Půta a Ing. Jan Sviták

Zapisovatelka

Jitka Machálková

12. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 10.25 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili on a Ing. Jan Sviták, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku
Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

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

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru
Ing. Sviták popsal stručně historii, která vedla k rozhodnutí o rekonstrukci a demolici mostu
v Poniklé. Práce na rekonstrukci byly zahájeny dne 2. 7. 2021. Po zjištění a přehodnocení
nových skutečností, historické, kulturní hodnoty mostu, bylo rozhodnuto o zastavení demolice
s tím, že se bude nyní hledat nové šetrnější řešení vedoucí k zachování daného mostu jako
kulturní památky.
M. Půta doplnil, že se jedná o komplikovanou akci. Je možné zachovat stávající most pro pěší
či cyklisty a v blízkosti by mohl být vystaven nový most, jehož pilíře by nezasahovaly do toku.
Navrhl, aby byla tato stavba projednána s NPÚ a oddělením památkové péče, neboť se jedná
o 170 let starou stavbu.
Ing. Vinklátová sdělila, že oddělení památkové péče, před dvěma lety požádalo Národní
památkový ústav, aby vytypoval další mosty či objekty, které by měly být prohlášeny kulturní
památkou. Bohužel doposud tuto informaci odbor kultury a památkové péče neobdržel.
Ing. Ramzer konstatoval, že je rád za to, že most zůstane. Zdůraznil, že by byl rád, aby veškeré
objekty v majetku Libereckého kraje byly prověřeny oddělením památkové péče.

Zápis z 12. mimořádného zasedání RK konaného dne 7. 7. 2021
Ing. Miklík vyjádřil, že rovněž souhlasí se zachováním stávajícího mostu.
Mgr. Ulmann konstatoval, že bude řešena dohoda s dodavatelem.
Mgr. Ulvr vyjádřil souhlasné stanovisko k zachování mostu.
M. Půta navrhl doplnění usnesení po projednání, a to o úkol pro Ing. Vinklátovou, aby zajistila
přípravu a předložila radě kraje návrh na prohlášení mostu ev. č. 290-023 Poniklá kulturní
památkou, v termínu do 31. 8. 2021.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1146/21/mRK
Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru
Rada kraje po projednání
souhlasí
s odstoupením od smlouvy o provedení stavby č. OLP/2045/2020, jejímž předmětem
je realizace veřejné zakázky „Most ev. č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru“ a která byla uzavřena
dne 26. 11. 2020 mezi Libereckým krajem a společností Raeder & Falge s.r.o., se sídlem
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 410 02, IČO: 28714989
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, jednat s dodavatelem stavby
o odstoupení od smlouvy,
2.

Termín: 31. 07. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, předložit na jednání rady kraje návrh
na prohlášení mostu ev. č. 290-023 v Poniklé za kulturní památku.

hlasování č. 3

pro 9

proti

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 12. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2021 ve 12.45 hodin.

--XXX--
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Zápis z 12. mimořádného zasedání RK konaného dne 7. 7. 2021
Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Ing. Jan Sviták

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 7. 7. 2021
zapsala Jitka Machálková
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