Výpis usnesení ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 13. 7. 2021
USNESENÍ č. 1147/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1794/15/mRK, 1489/17/RK, 1533/19/RK, 2265/19/RK, 387/20/RK,
1394/20/RK, 1576/20/RK, 212/VI/20/RK, 215/VI/20/RK, 36/21/RK, 83/21/RK, 84/21/RK,
85/21/RK, 114/21/RK, 178/21/RK, 179/21/RK, 186/21/RK, 189/21/RK, 190/21/RK, 191/21/RK,
355/21/RK, 359/21/RK, 360/21/RK, 361/21/RK, 368/21/RK, 384/21/RK, 385/21/RK, 440/21/RK,
450/21/RK, 462/21/RK, 467/21/RK, 469/21/RK, 522/21/RK, 536/21/RK, 537/21/RK, 568/21/RK,
587/21/RK, 588/21/RK, 590/21/RK, 634/21/RK, 674/21/RK, 693/21/RK, 725/21/RK, 728/21/RK,
745/21/RK, 758/21/RK, 760/21/RK, 761/21/RK, 762/21/RK, 763/21/RK, 764/21/RK, 766/21/RK,
771/21/RK, 774/21/RK, 779/21/RK, 780/21/RK, 793/21/RK, 825/21/RK, 833/21/RK, 846/21/RK,
847/21/RK, 848/21/RK, 849/21/RK, 851/21/RK, 852/21/RK, 853/21/RK, 855/21/RK, 861/21/RK,
862/21/RK, 865/21/RK, 873/21/RK, 877/21/RK, 879/21/RK, 880/21/RK, 892/21/RK, 896/21/RK,
898/21/RK, 899/21/RK, 906/21/RK, 922/21/RK, 926/21/RK, 930/21/RK, 933/21/RK, 936/21/RK,
939/21/RK, 940/21/RK, 941/21/RK, 943/21/RK, 944/21/RK, 945/21/RK, 947/21/RK, 948/21/RK,
953/21/RK, 977/21/RK, 988/21/mRK, 989/21/mRK, 990/21/mRK, 1009/21/RK, 1010/21/RK,
1016/21/RK, 1017/21/RK, 1018/21/RK, 1027/21/RK, 1031/21/RK, 1032/21/RK, 1033/21/RK,
1034/21/RK, 1035/21/RK, 1037/21/RK, 1038/21/RK, 1048/21/RK, 1059/21/RK, 1061/21/RK,
1062/21/RK, 1065/21/RK, 1066/21/RK, 1067/21/RK, 1077/21/RK, 1078/21/RK, 1082/21/RK,
1085/21/RK, 1086/21/RK, 1087/21/RK, 1093/21/RK, 1097/21/RK, 1123/21/RK, 1131/21/RK,
1135/21/RK, 1136/21/RK, 1138/21/RK,
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1561/14/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1624/15/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 548/16/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1798/16/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 642/17/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1655/17/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 244/18/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 850/18/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1093/18/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1565/108/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1734/18/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 2161/18/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 170/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 674/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
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- 969/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 970/19/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1532/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1656/19/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1789/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1790/19/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1798/19/RKad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 126/20/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 127/20/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1043/20/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1045/20/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1050/20/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1774/20/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 174/VI/20/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 216/VI/20/RK ad 1b) z 30. 6. 2021 na 30. 12. 2021,
- 187/21/RK ad 1c) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 194/21/RK ad 2) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 425/21/RK z 30. 6. 2021 na 31. 1. 2022,
- 618/21/mRK ad 1a) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 691/21/RK z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 692/21/RK ad b) z 30. 6. 2021 na 31. 12. 2021,
- 832/21/RK ad 2) z 30. 6. 2021 na 31. 7. 2021,
- 934/21/RK z 30. 6. 2021 na 15. 7. 2021,
- 1094/21/RK z 30. 6. 2021 na 15. 8. 2021.
USNESENÍ č. 1148/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obce Bedřichov, IČO
00525511, Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov a Města Desná, IČO 00262307, Krkonošská 318, Desná
468 61, o z rozpočtu Libereckého kraje na projekty Dřevosochání v Bedřichově a Slavnosti Města
Desná 2021,
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 226/21, kterým se upravují vybrané dílčí
ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana,
ve výši 30.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
2)

s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným obcím,
ve výši
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Žadatel

IČO/datu
m
Sídlem/bytem
narození

Hodnot
Název
Měrná
a
parametr jednotk
parame
u
a
tru

Akce

Max. výše
finanční
podpory

Bedřichov 218,
Dřevosochání
468 12
v Bedřichově
Bedřichov

doba
konání
akce

den

6

10.000

Krkonošská
Slavnosti
Město Desná 00262307 318, Desná 468 města Desná
61
2021

doba
konání
akce

den

1

20.000

Obec
Bedřichov

00525511

3)

se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného
vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu,
2)

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 226/21,
rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím Bedřichov a Desná a vzor smlouvy na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1149/21/RK
Rozpočtové opatření č. 239/21, úpravy v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí
a neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 239/21, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele neinvestičních
transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 140.000 Kč, bez vlivu
na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
2)

vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli,
rozhoduje o
1) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na jimi pořádané akce, a to ve výši
Žadatel

IČO/datu
m
Sídlem/bytem
narození

Hodnot
Název
Měrná
a
parametru jednotka parame
tru

Akce

Konopná 776/8,
tisk
25. Jubilejní
Nadace
Liberec XIV46748504
benefiční aukce katalogu
EURONISA
Ruprechtice, 460
aukce
umění
14 Liberec

3

ks

500

Max. výše
finanční
podpory

20.000,-
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FK SLOVAN
Rynoltická 333,
111 let kopané doba
Hrádek nad
Donín, 463 34
43226132
v Hrádku nad konání
Nisou 1910,
Hrádek nad
akce
Nisou
z.s.
Nisou
Vybudování
parku JUDr.
Projektov
Karla Jaroše
Nezávislá
ádokume
s památníkem
odborová
ntace
Pastýřská 375/3, příslušníkům
organizace
70693986
k vybudo
Liberec, 460 01 bezpečnostních
Policie České
vání
sborů
republiky
památník
(příspěvek na
u
projektovou
dokumentaci)
Radosti, z.s.

22829636

Kacanovy 30,
511 01

Plná urna

doba
konání
akce

den

3

20.000,-

ks

1

50.000,-

den

120

50.000,-

2)

neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Event media
s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 24269573, na akci Night run a Avon běh
Liberec 2021, ve výši 50.000 Kč
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, dle schváleného
vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli hejtmanovi
Libereckého kraje k podpisu,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 239/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1150/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery Technické univerzitě v
Liberci na projekt Dětská univerzita 2021/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 - Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 500.000 Kč Technické univerzitě v Liberci,
IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na realizaci projektu „Dětská
univerzita 2021/2022“, číslo akce 04801926045,
2. se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 - Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo OLP/2533/2021,
uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit návrh na poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita
2021/2022 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1151/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/21 – rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu a tělovýchovy
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 229/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 200.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1.1 snížení specifického ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace
o částku 200.000 Kč,
1.2 zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 200.000 Kč:
a) číslo akce 04812390000: Ball, z.s., Liberec – Chance 3x3 tour Liberec ve výši 50.000 Kč,
b) číslo akce 04812410000: Gymnastika Liberec z.s. – Gymlib – Pohár olympijských nadějí
– OHC LIBEREC 2021 ve výši 150.000Kč,
2.

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které mají charakter de minimis,
příjemcům:

Žadatel

Gymnastika
Liberec, z. s.
Ball z.s.

3.

IČO

Sídlo

Název projektu

Gymlib – Pohár
Jeronýmova
olympijských
65100263 570/22, 460 07
nadějí – OHC
Liberec
LIBEREC 2021
Řídkého
Chance 3x3 tour
05231213 228/4, 460 10
Liberec
Liberec

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota

Náklady
celkem
v Kč

Dotace do
výše v Kč

Počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/60

600.000

150.000

Počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/220

110.000

50.000

se zněním smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
3.1 číslo OLP/2549/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem
Gymnastika Liberec z.s., IČO: 65100263,

3.2 číslo OLP/2550/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem Ball
z.s., IČO: 05231213,
4. s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 88.500 Kč žadateli
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s., IČO: 46745661, se sídlem Bezová 359/8, 460 14
Liberec, na projekt „Podpora Jiřího Suchánka“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/21 - úprava kapitoly
917 04 – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Sportovní akce k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1152/21/RK
Rozpočtové opatření č. 236/21 – rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací
v oblasti sportu a tělovýchovy
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 236/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 280.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04807220000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb v oblasti vzdělávání a školství v průběhu roku o částku 80.000 Kč,
2. snížení ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku 200.000 Kč,
3.

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 280.000 Kč, a to:
3.1 číslo akce 04812445702: SVČ Žlutá ponorka Turnov, p. o. – Dětský den s ponorkou 2021
ve výši 10.000 Kč,
3.2 číslo akce 04812450000: TJ Jiskra Dolní Řasnice z.s. – Oslavy 30 let od založení oddílu
1991-2021 ve výši 10.000 Kč,
3.3 číslo akce 04812460000: Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. – 17. ročník Dne
dětí se zdravotním postižením ve výši 20.000 Kč,
3.4 číslo akce 04812470000: TJ Jiskra Mimoň, z.s. – Mimoňský triatlon ve výši 20.000 Kč,
3.5 číslo akce 04812480000: Fotbalová akademie Jablonec, z.s., Jablonec n/N – Junior North
Cup mikro 2021 ve výši 15.000 Kč,
3.6 číslo akce 04812490000: TJ Jiskra Višňová z.s. – Memoriál Miloslava Mládka ve Višňové
ve výši 5.000 Kč,
3.7 číslo akce 04812420000: Sportuj po Česku z.s., Hradec Králové – Mistrovství ČR v cross
country 2021 ve výši 100.000 Kč,

3.8 číslo akce 04812430000: Sportuj po Česku z.s., Hradec Králové – Mistrovství ČR
v maratonu 2021 ve výši 100.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají
charakter de minimis, příjemcům:

Žadatel

Středisko volného
času Žlutá
ponorka Turnov,
přísp. org.

IČO

Sídlo

Název projektu

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/
hodnota

termín
realizace
projektu

Účel projektu

Náklady
celkem
v Kč

Dotace do
výše
v Kč

Doba trvání
akce/den/1

1.1.31.10.2021

Dětský den
s Ponorkou
2021

104.000

10.000

Husova 77,
00855022 511 01
Turnov

Dětský den
s Ponorkou 2021

TJ Jiskra Dolní
Řasnice z.s.

Dolní Řasnice
46747010 153, 464 01
Dolní Řasnice

Oslavy 30 let od
založení oddílu
1991 – 2021

Jednodenní
akce/den/1

1.1.31.10.2021

Oslavy 30 let
od založení
oddílu 1991 –
2021

32.000

10.000

Sdružení tělesně
postižených Česká
Lípa, o.p.s.

Školní 2213,
02107538 470 01 Česká
Lípa

17. ročník Dne
dětí se zdravotním
postižením

Doba
konání/den/1

1.1.31.10.2021

17. ročník
Dne dětí se
zdravotním
postižením

70.000

20.000
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Tělovýchovná
jednota Jiskra
Mimoň

Letná 284,
46750657 471 24
Mimoň

Mimoňský triatlon

Účastníci
závodu/počet
osob/200

1.1.31.12.2021

Mimoňský
triatlon

80.000

20.000

Fotbalová
akademie
Jablonec, z.s.

U stadionu
4904/5, 466
70840105
01 Jablonec
nad Nisou

Junior North Cup
mikro 2021

Doba trvání
akce/den/1

1.131.12.2021

Junior North
Cup mikro
2021

58.000

15.000

TJ JISKRA
Višňová, z.s.

Višňová 184,
46744975 464 01
Višňová

Memoriál
Miloslava Mládka
ve Višňové

Doba trvání
akce/den/1

1.1.31.10.2021

Memoriál
Miloslava
Mládka ve
Višňové

6.000

5.000

Sportuj po Česku
z.s.

Bratří Čapků
874/1, 500 03
06860907
Hradec
Králové

Mistrovství ČR v
cross country
2021

1.závodní
dny/dny/4
2.aktvní
sportovci/oso
by/400

1.1.31.12.2021

Realizace
Mistrovství
ČR v cross
country 2021

597.000

100.000

Sportuj po Česku
z.s.

Bratří Čapků
874/1, 500 03
06860907
Hradec
Králové

Mistrovství ČR v
maratonu 2021

aktivní
sportovci/oso
by/400

1.1.31.12.2021

Realizace
Mistrovství
ČR v
maratonu
2021

380.000

100.000

2.

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli CYKLOFIT
LIBEREC MTB TEAM, z.s., IČO: 22751548, se sídlem Jiráskova 302/21, 460 01 Liberec,
na projekt „OPZ 50 PODRALSKO – cyklistický MTB závod pro širokou veřejnost a děti“,

schvaluje
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a příjemci dotace poskytnuté v rámci osobních záštit
přijatých členy Rady Libereckého kraje,
2. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace č. OLP/2552/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sportuj po Česku z.s.,
na projekt Mistrovství ČR v cross country 2021,
3. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Individuální
dotace č. OLP/2553/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sportuj po Česku z.s.,
na projekt Mistrovství ČR v maratonu 2021
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje
a zajistit předložení předmětných smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
2.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 236/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1153/21/RK
Rozpočtové opatření č. 237/21 – úprava kapitoly 916 04 – Účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2021
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 237/21, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
70.358.218 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení na 3. čtvrtletí 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 237/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1154/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pomůcky pro laboratoř biologie“
Gymnáziem, SOŠ a SZŠ, Jilemnice, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pomůcky pro laboratoř
biologie“ Gymnáziem, Střední odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice,
příspěvková organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1155/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „NAKAP LK II – Software BIM“ Střední průmyslovou
školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „NAKAP LK II – Software
BIM“ Střední průmyslovou školou stavební Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1156/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Kovoobráběcí CNC soustruh“ Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kovoobráběcí CNC
soustruh“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1157/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – služba v rámci projektu
NAKAP LK II
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytnutí služby v oblasti podpory rozvoje
kariérového poradenství na základních školách formou pilotního projektu na vzdělávání kariérových
poradců na základních školách“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka EDUCA
QUALITY, z.s., IČO 26601176, se sídlem Karlinská 173, 460 10 Liberec XVIII
a Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, IČO 42303478, se sídlem Partizánska cesta 97, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika pro účely veřejné zakázky vystupující jako Sdružení EDUCA
& ALKP za nabídkovou cenu 1.374.000 Kč bez DPH, tj. 1.662.540 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/1190/2021 mezi Libereckým krajem a společností EDUCA QUALITY, z.s.,
IČO 26601176, se sídlem Karlinská 173, 460 10 Liberec XVIII a Asociácia lektorov a kariérnych
poradcov, IČO 42303478, se sídlem Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, pro účely veřejné zakázky vystupující jako Sdružení EDUCA & ALKP
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1158/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
MYJOB LIBEREC 2021“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo VZMR/0070/2021 s názvem: „Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2021“, a to účastníku SFM Liberec s.r.o., IČO:
44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol, za nabídkovou cenu
661.157,03 Kč bez DPH, tj. 800.000 Kč včetně DPH,
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu
1. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu číslo VZMR/0070/2021 s názvem
„Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2021“,
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2.

příkazní smlouvy č. OLP/1763/2021 „Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
MYJOB LIBEREC 2021“,
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 Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části
A, článku 1. odst. 5,
2.

příkazní smlouvu č. OLP/1763/2021 mezi Libereckým krajem a společností SFM Liberec s.r.o.,
IČO: 44568118, se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII-Horní Růžodol
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1159/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
1. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ: 60252774
navýšení prostředků fondu investic ve výši 1.684.604 Kč, z toho:
•
ve výši 1.154.604 Kč na zvýšení rozpočtu stávající akce „Zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu Pasecká 20 Jablonec nad Nisou“, který byl původně
ve výši 800.000 Kč,
•

ve výši 330.000 Kč na financování nové akce „Zařízení interiéru komunitního bydlení
na zakázku -Vysoká ulice“,
•
ve výši 200.000 Kč na financování nové akce „Sedací nábytek do cvičného bytu Vysoká
ulice“
a změnu v Plánu investic na rok 2021,
2. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, IČ: 18385036
snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 48.000 Kč, konkrétně:
•
vyřazení stávající akce „Oprava vestibulu B“ ve výši 200.000 Kč,
•
zařazení nové akce „Opravy podlah v tělocvičně“ ve výši 110.000 Kč,
•

navýšení rozpočtu stávající akce „Pořízení PC serveru“ z původních 200.000 Kč
na 242.000 Kč
a změnu v Plánu investic na rok 2021,
3. Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
IČ: 00856070
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 700.000 Kč na posílení fondu
investic,
b)

navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 555.000 Kč a změnu v Plánu
investic organizace na rok 2021, konkrétně:
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•
•

vyřazení akce „Oprava střešní krytiny“ ve výši 50.000 Kč,
vyřazení akce „Malování v budově školy“ ve výši 30.000 Kč,

•
•

4.

vyřazení akce „Broušení a lakování parketových podlah“ ve výši 65.000 Kč,
navýšení rozpočtu stávající akce „Rekonstrukce kotelny“ z původních 3.100.000 Kč
na 3.800.000 Kč,
Střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, IČ: 00528714
a)
•

b)

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 260.000 Kč na dočasné překlenutí
nesouladu očekávaných nákladů a výnosů organizace, konkrétně:
ve výši 200.000 Kč na krytí zvýšených nákladů na opravy a údržbu majetku,

•
ve výši 30.000 Kč na zvýšené náklady na služby, revize a licence,
•
ve výši 30.000 Kč na krytí zvýšeních nákladů na drobné vybavení domova mládeže,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 100.000 Kč na rozpočet stávající akce „Výměna
otvorových výplní – dokončení areálu domova mládeže Pod Vartou“

a změnu v Plánu investic na rok 2021,
5. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČ: 00082554
navýšení čerpání fondu investic ve výši 246.100 Kč a změnu v plánu investic organizace na rok 2021,
konkrétně:
a) navýšení rozpočtu akce:
„Technické zabezpečení budovy školy Bělíkova“ z původních 655.000 Kč na 955.000 Kč,
„Venkovní workoutové hřiště“ z původních 60.000 Kč na 62.000 Kč,
„Pořízení 5 ks skotu chovného“ z původních 120.000 Kč na 127.100 Kč,
b)
c)

d)

snížení rozpočtu akce „Svařovací invektor 2 ks“ z původních 120.000 Kč na 92.000 Kč,
vyřazení akce:
„Hala pro autoprovoz na pracovišti Bělíkova“ v rozpočtu 1.000.000 Kč,
„Plachtová hala – přístřešek pro zvířata“ v rozpočtu 70.000 Kč,
zařazení nové akce:
•
•

6.

„Rozšíření zabezpečovacího zařízení jídelna“ v rozpočtu 148.000 Kč,
„Dohledové záznamy“ v rozpočtu 157.000 Kč,

•
„Parkoviště na pracovišti Zámecká“ v rozpočtu 400.000 Kč,
•
„Konvektomat kuchyně“ v rozpočtu 330.000 Kč,
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČ: 49864688

navýšení rozpočtu stávající akce „Generální oprava kotelny“ z původní výše 2.500.000 Kč
na 3.000.000 Kč a současně snížení rozpočtu stávající akce „Oprava střechy a žlabů – Wolkerova
316“ z původní výše 1.000.000 Kč na 500.000 Kč, bez dopadu na celkovou hodnotu použití
prostředků fondu investic
a změnu v Plánu investic na rok 2021,
7. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace, IČ:00854999
navýšení čerpání fondu investic ve výši 141.000 Kč a zařazení nové akce „Oprava komínového
průduchu budova čp. 1603 v objektu školních dílen“ do Plánu investic organizace na rok 2021,
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8.
a)

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ: 75129507
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.730.000 Kč na další rozvoje činnosti
organizace, konkrétně:
•
•
•

b)

ve výši 120.000 Kč na výměnu stávajícího hasícího systému za nový,
ve výši 40.000 Kč na výměnu podlahové krytiny,
ve výši 170.000 Kč na nákup 15 ks počítačových stolů,

•
ve výši 1.400.000 Kč na vybavení počítačové učebny,
navýšení čerpání prostředků fondu investic 400.000 Kč a s tím související změnu rozpočtu
stávající akce „Oprava školního hřiště“ z původních 1.900.000 Kč na 2.300.000 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1160/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Generální oprava kotelny“ Vyšší odbornou
školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Generální oprava kotelny“ Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o uděleném souhlasu se zahájením zadávacího řízení
veřejné zakázky řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1161/21/RK
Rozpočtové opatření č. 230/21 – zapojení dotace na zajištění mimořádné okamžité pomoci
v souvislosti s mimořádnou situací – pracovní povinnosti studentů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 230/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté
dotace MPSV o celkovou částku 276.059 Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery odboru
sociálních věcí – krytí nákladů vzniklých v souvislosti s využitím pracovní povinnosti studentů v
celkové výši 276.059 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 230/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1162/21/RK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 231/21 - zapojení vráceného nedočerpaného
provozního příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 231/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2020 v celkové výši 4.157.360,19 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2021 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace, sociální
odbor v celkové výši 4.157.360,19 Kč:
a)

3.

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, v celkové výši 4.000.000 Kč
b) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková organizace,
v celkové výši 157.360,19 Kč,
upravuje se kapitola 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu
na celkový objem kapitoly:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

snížením dílčího ukazatele č. a. 13050000 Finanční rezerva PO, v celkové výši
4.000.000 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, v celkové výši 213.928 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1502 Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši
151.906 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková organizace,
v celkové výši 26.854 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1507 Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace, v celkové výši 46.778 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1514 Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, v celkové výši 113.402 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1515 Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, v celkové výši 481.592 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 277.515 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1519 Domov Raspenava, příspěvková
organizace, v celkové výši 297.819 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace, v celkové výši 90.206 Kč,

k)

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1523 Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, v celkové výši 2.300.000 Kč
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 231/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
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USNESENÍ č. 1163/21/RK
Schválení rozpočtů na rok 2021 a rozpočtových výhledů 2021 - 2023 u příspěvkových organizací
resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Rozpočet na rok 2021 zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
2. Rozpočet na rok 2021 zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočet na rok 2021 zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem ve Cvikově,
Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
v Jestřebí,
Rozpočet na rok 2021 zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
se sídlem v České Lípě,
Rozpočet na rok 2021 zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
se sídlem v Benešově u Semil,
Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
se sídlem v Sloupu v Čechách,

8.

Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem v Rokytnici nad Jizerou,
9. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
se sídlem v Jablonci nad Nisou,
10. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
se sídlem ve Velkých Hamrech,
11. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem v Liberci,
12. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem
v Českém Dubu,
13. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem v Jindřichovicích pod Smrkem,
14. Rozpočet na rok 2021 zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem v Liberci,
15. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem
v Raspenavě,
16. Rozpočet na rok 2021 zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem v Liberci,
17. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem
v Hodkovicích nad Mohelkou,
18. Rozpočet na rok 2021 zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem v Jablonci nad Nisou,
19. Rozpočet na rok 2021 zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
v Liberci
a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1164/21/RK
Rozpočtové opatření č. 232/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 232/21, kterým se:
1. v příjmové části rozpočtu kraje upravuje výše odvodů vybraných příspěvkových organizací
resortu sociálních věcí v celkovém objemu 80.752 Kč v návaznosti na sestavené rozpočty
organizací na rok 2021, a to bez dopadu na celkový objem příjmů rozpočtu kraje,
2. upravují dílčí ukazatele výdajové kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních
věcí v celkové výši 80.752 Kč pro vybrané příspěvkové organizace, a to bez dopadu na celkový
objem kapitoly
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 232/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1165/21/RK
Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb na rok 2021
pro příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí příspěvku zřizovatele pro rok 2021 na základě Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, jež byly schválené Radou Libereckého kraje dne 28. 7. 2020 těmto
příspěvkovým organizacím zřízeným Libereckým krajem v tomto rozsahu:
PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK v Kč

NÁZE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Číslo smlouvy

CELKEM

ORG.
1501 Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

Odvod z
investičního
fondu

z toho
na provoz

na odpisy

OLP/2508/2021

11 849 128

10 468 523

1 380 605

1 192 080

1502 Centrum intervenčních a
OLP/2509/2021
psychosociálních služeb LK, přísp.org.

7 789 666

7 596 460

193 206

158 436

1504 OSTARA, příspěvková organizace

OLP/2510/2021

3 771 735

3 581 338

190 397

341 700

1505 Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace

OLP/2511/2021

9 275 200

8 572 210

702 990

709 370

1507 Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace

OLP/2512/2021

3 538 298

3 390 864

147 434

71 344

1508 Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

OLP/2513/2021

3 361 920

3 147 081

214 839

110 940
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1509 Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace

OLP/2514/2021

5 468 160

4 872 075

596 085

323 400

1510 Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace

OLP/2515/2021

7 093 440

5 967 984

1 125 456

906 975

1512 Domov důchodců Jablonecké paseky,
příspěvková organizace

OLP/2516/2021

6 226 560

5 554 810

671 750

490 787

1513 Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

OLP/2517/2021

8 406 720

6 376 202

2 030 518

1 213 558

1514 Domov pro seniory Vratislavice n.N.,
příspěvková organizace

OLP/2518/2021

6 344 762

5 023 300

1 321 462

457 044

1515 Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace

OLP/2519/2021

6 177 272

5 717 216

460 056

156 012

1516 Domov důchodců Jindřichovice p.Sm,
příspěvková organizace

OLP/2520/2021

5 750 475

4 364 364

1 386 111

1 037 500

1517 Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace

OLP/2521/2021

12 121 730

9 777 447

2 344 283

1 506 048

1519 Domov Raspenava, příspěvková
organizace

OLP/2522/2021

5 451 099

5 328 155

122 944

21 372

1520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace

OLP/2523/2021

4 060 766

3 762 826

297 940

174 084

1521 Domov a Centrum aktivity Hodkovice
n.Moh., příspěvková organizace,

OLP/2524/2021

3 718 080

3 304 716

413 364

200 520

1522 Domov a Centrum denních služeb
OLP/2525/2021
Jablonec n.N., příspěvková organizace

4 890 240

4 485 848

404 392

188 278

1523 Dětské centrum Liberec, příspěvková
organizace

31 525 280

30 573 120

952 160

814 392

OLP/2526/2021

souhlasí
se zmocněním Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, k uzavírání Smluv
o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v rámci
rezortu sociálních věcí, platových výměrů a ostatních personálních dokumentů týkajících se ředitelů
příspěvkových organizací v resortu sociálních věcí,
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele pro rok 2021 na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem
a výše uvedenými příspěvkovými organizacemi
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/69/2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
2)

Termín: 15. 08. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvy
o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
a předložit je k podpisu ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1166/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací a záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 235/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 60.000 Kč,
b)

2)

zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801470000 „Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.“, IČO 02107538,
a navýšení o částku 30.000 Kč (záštita P. Tulpy),
c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801480000 „Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.“, IČO 00426091,
a navýšení o částku 30.000 Kč,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce a v této výši
Žadatel

IČO/
sídlem/
datum nar. trvale bytem

akce

Sdružení
20. krajské
Školní 2213,
tělesně
sportovní hry osob
02107538
Česká Lípa
postižených
se zdravotním
47001
Česká Lípa
postižením
Oblastní
spolek
Palachova 504/7,
Očkování bez
Českého 00426091
Liberec 46001
bariér
červeného
kříže Liberec

3)

4)

5)

název parametru

měrná
jednotka

hodnot
Max. výše fin.
a paraPodpory
metru

doba trvání

den

2

30.000 Kč

bariérový
schodolez

ks

1

30.000 Kč

s neposkytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli: Diakonie
Broumov, sociální družstvo, IČO: 49289977, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 55001
Broumov, název projektu neuveden (neinvestiční),
se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2597/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Sdružení
tělesně postižených Česká Lípa, IČO: 02107538, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa 470 01,
se smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2598/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Oblastní spolek
Českého červeného kříže, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, Liberec 460 01

a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a) ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/21,
Termín: 31. 08. 2021
b)

ke schválení smlouvy o poskytnutí dotace,

c)

Termín: 31. 08. 2021
rozhodnutí poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 31. 08. 2021
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2)

3)

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvu
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje s příjemcem,
kterému Rada Libereckého kraje schválila poskytnutí dotace,
Termín: 20. 09. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
neúspěšného žadatele o neposkytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje.
Termín: 20. 09. 2021

USNESENÍ č. 1167/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru – koberec zn. TAMPA v hodnotě ve výši 6.500 Kč od dárce Associated
Weavers, s. r. o., se sídlem Tanvaldská 1382,463 11 Liberec 30, IČO: 60466316, do vlastnictví
zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1,
IČO: 70932522,
2. s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce GEOPRINT, s.r.o., se sídlem Krajinská
1110, 46001 Liberec 1, IČO: 27271633, ve prospěch zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522,
3. s přijetím finančního daru ve výši 6.000 Kč od dárce ATREA s.r.o., se sídlem Československé
armády 32, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO: 63144476, ve prospěch zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11
Liberec 30, IČO: 71220038,
4.

5.

6.

7.

8.

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Václav Straka,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 86776606, ve prospěch zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038,
s přijetím věcného daru – hygienické zboží pro děti ve věku od 3-17 let v celkové hodnotě 3.010
Kč od dárce Nadace škola hrou, Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, IČO: 25049852, do
vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova
572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Ambulance dětské kardiologie, s r. o.,
se sídlem Masarykova 699/9, Liberec 1, IČO: 01729993, ve prospěch zařízení Dětské centrum
Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15,
IČO: 71294392,
s přijetím finančního daru ve výši 14.000 Kč od dárce DENSO MANUFACTURING CZECH
s.r.o., se sídlem Heyrovského 476, 463 12 Liberec 23, IČO: 25432338, ve prospěch zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – desinfekce v celkové hodnotě ve výši 7.152 Kč od dárce Nadační
fond Albert, se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, IČO: 28967496, do vlastnictví zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
15, IČO: 71294392

a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 13. 08. 2021
USNESENÍ č. 1168/21/RK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Čestmíra Skrbka,
do funkce ředitele zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, s účinností od 1.
10. 2021
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Čestmíra Skrbka do funkce ředitele zařízení Domov
důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
2.

Termín: 31. 07. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit radě kraje
hodnotící zprávu ředitele, před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
Termín: 01. 04. 2022

USNESENÍ č. 1169/21/RK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Mgr. Janu Lachmaovou,
do funkce ředitelky zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, s
účinností od 1. 10. 2021
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Jany Lachmanové do funkce ředitelky zařízení Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
2.

Termín: 31. 07. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit radě kraje
hodnotící zprávu ředitelky, před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
Termín: 01. 04. 2022

USNESENÍ č. 1170/21/RK
Darování 5 sanitních vozů
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Výpis usnesení ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 13. 7. 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím věcného daru 3 kusů sanitních vozů - ŠKODA YETI 4L16181, MERCEDESBENZ SPRINTER 5L06211, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L06131, České republice
– Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská
29/10, 460 07 Liberec III, celková zůstatková hodnota vozů k 31. 5. 2021 činí 905.552 Kč,
b) s poskytnutím věcného daru 1 kusu sanitního vozu - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L84231,
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Semily, IČO: 70962031, se sídlem
č. p. 291, 512 43 Jablonec nad Jizerou, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 5. 2021 činí
2.749.444 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru 1 kusu sanitního vozu - VOLKSWAGEN TRANSPORTER 4L80212, ,
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, IČO: 71009361, se sídlem Moskevská 1531/15,
400 01 Ústí nad Labem, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 05. 2021 činí 79.076 Kč,
schvaluje
1) darovací smlouvu č. OLP/1620/2021 mezi Libereckým krajem a Českou republikou
– Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská
29/10, 460 07 Liberec III, jejímž předmětem je darování 3 kusů sanitních vozů,
2)

3)

darovací smlouvu č. OLP/2174/2021 mezi Libereckým krajem a Zdravotním ústavem se sídlem
v Ústí nad Labem, IČO: 71009361, se sídlem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem,
jejímž předmětem je darování 1 kusu sanitního vozu,
darovací smlouvu č. OLP/2180/2021 mezi Libereckým krajem a Českým červeným křížem,
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Semily, IČO: 70962031, se sídlem č. p. 291,
512 43 Jablonec nad Jizerou, jejímž předmětem je darování 1 kusu sanitního vozu

a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví:
a) předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh na darování,
b)
2.

Termín: 31. 08. 2021
po schválení darování zastupitelstvem kraje zajistit podpisy darovacích smluv,

Termín: 30. 09. 2021
MUDr. Luďku Kramářovi, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, zajistit administrativní kroky související s převodem registrace
vozidel.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1171/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 234/21 - úpravy v kapitolách 917 09 Transfery
a 920 14 Kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 234/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 09
– Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 600.000
Kč a navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov - Martinovo údolí – rozvody kyslíku ve výši 600.000 Kč
a ukládá
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 234/21.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1172/21/RK
Rozpočtové opatření č. 233/21 – úprava kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 233/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví ve výši 35.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele 09700160000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb ve zdravotnictví o částku 35.000 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele 09800570000 HEALTHCARE INSTITUTE, o.p.s.,
ve výši 10.000 Kč,
c)

zavedení nového specifického ukazatele 09800580000 Nadační fond Martina Chaloupky
ve výši 25.000 Kč,
rozhoduje o
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci HEALTHCARE
INSTITUTE, o.p.s., IČO: 27003388, se sídlem Jižní 2256/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava na akci
„Odborná konference Efektivní nemocnice 2021“, ve výši 10.000 Kč,
b) poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Nadačnímu fondu Martina
Chaloupky, IČO: 04513401, se sídlem č. p. 45, 460 01 Kryštofovo Údolí na akci „Putovní
výstava fotografií Srdeční záležitosti - „Hrdinové dnešní doby“, ve výši 25.000 Kč,
schvaluje
a) smlouvu č. OLP/2501/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a HEALTHCARE INSTITUTE, o.p.s.,
b) smlouvu č. OLP/2502/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Nadačním fondem Martina Chaloupky,
souhlasí
se zmocněním Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, k podpisu
smluv o poskytnutí účelové dotace a případných dodatků těchto smluv u dotací poskytnutých v rámci
resortu zdravotnictví uzavřených mezi Libereckým krajem a příjemci dotací
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 233/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 08. 2021
2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu,
a) předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu plnou moc pro Mgr. Vladimíra Richtera,
členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
b)

Termín: 15. 09. 2021
předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
s výše uvedenými podpořenými žadateli, Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje,
řízení resortu zdravotnictví k podpisu.
Termín: 30. 09. 2021
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USNESENÍ č. 1173/21/RK
Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel
Libereckého kraje – současná situace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s posunutím termínů vydání Zprávy o zdraví 2020, vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020
a zpracování aktualizovaného Akčního plánu Zdravotní politiky Libereckého kraje – dlouhodobý
program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje 2021+, a to až do roku 2023; důvodem jsou
restriktivní opatření vlády v době koronavirové pandemie v roce 2020 a 2021 a s tím spojená nutnost
provedení důkladné analýzy dopadů koronavirové pandemie na ukazatele zdraví a organizaci služeb
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit zprávu
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1174/21/RK
Informace o vývoji inkasa daňových příjmů rozpočtu kraje za období leden až červen 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o vývoji inkasa daňových příjmů rozpočtu kraje za období leden až červen 2021.
USNESENÍ č. 1175/21/RK
Program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s novým programem Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.8 „Podpora dodatečné instalace
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“ a jeho účelem, kterým je podpora dodatečné
instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN
EN 303-5 a kotle s ekodesignem
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1176/21/RK
Dodatky č. 1 k objednávce č. OBJ/93/2021 a č. OBJ/94/2021 – rozvoj konceptu dlouhodobého
projektu „Liberecký kraj sobě“ v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) dodatek č. 1 k objednávce č. OBJ/93/2021, uzavřené na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01, IČO: 48267210,
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2)

dodatek č. 1 k pokynu č. OBJ/94/2021, uzavřenému na základě Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3978/2018 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01, IČO: 48267210
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1177/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektům „5.1a a 5.1b Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – SŠHL Frýdlant“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a tělocvičny – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, kterým se mění výše dotace z 4.059.633,90 Kč
na 3.587.415,48 Kč, termín ukončení realizace projektu z 31. 12. 2022 na 31. 1. 2022, termín
pro dosažení účelu dotace a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení
z 31. 12. 2023 na 30. 4. 2023,
2) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a tělocvičny – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, kterým se mění výše dotace z 2.384.160,80 Kč
na 1.977.668,77 Kč, termín ukončení realizace projektu z 31. 12. 2022 na 31. 1. 2022, termín
pro dosažení účelu dotace a pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení
z 31. 12. 2023 na 30. 4. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektů v souladu
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 04. 2023
USNESENÍ č. 1178/21/RK
Rozpočtové opatření č. 241/21 – úpravy v kapitole 923 03 a 923 02 Spolufinancování EU, Projekt
„Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) předložení projektové žádosti projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
do 3. výzvy Operačního programu Technická pomoc,
2) rozpočtové opatření č. 241/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 956.400 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů celkem o částku 956.400 Kč na realizaci projektu „Regionální
stálá konference Libereckého kraje IV“ v roce 2021,
souhlasí
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s předpokládaným závazkem předfinancováním daného projektu Libereckým krajem do výše
5.390.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021 až 2023
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 241/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování a rozvoje venkova,
a)

předložit závazek předpokládané výše
Libereckého kraje ke schválení,

Termín: 31. 08. 2021
předfinancování projektu

Zastupitelstvu

b)

Termín: 31. 08. 2021
předložit projektovou žádost do 3. výzvy Operačního programu Technická pomoc,
po schválení závazku předfinancování daného projektu zastupitelstvem kraje,

c)

Termín: 30. 09. 2021
zajistit řízení projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Operačního programu Technická pomoc.
Termín: 31. 12. 2023

USNESENÍ č. 1179/21/RK
Rozpočtové opatření č. 240/21 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 923 – Spolufinancování
EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 240/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje o celkovou částku 151.733.048,69 Kč z titulu dotací přijatých
z operačních programů v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými
z fondů Evropské unie a návratné finanční výpomoci,
2. navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
151.733.048,69 Kč, z toho:
a. se navyšují výdaje na akci IROP – Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou ve výši
20.000.000 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství,
b. se navyšují výdaje na akci IROP –II/268 Mimoň – hranice LK ve výši 45.100.000 Kč
v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství,
c. se navyšují výdaje na akci IROP-II/286 Jilemnice - Košťálov ve výši 100.000 Kč v kapitole
923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství,
d. se navyšují výdaje na akci IROP – Silnice II/592 Kryštofovo údolí - Křižany ve výši
150.000 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství,
e. se navyšují výdaje na akci IROP Transformace Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí
ve výši 25.570.408,62 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku,
f. se navyšují výdaje na akci Inovační centrum – podnikatelský inkubátor LK ve výši
200.000 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
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g. se navyšují výdaje na akci Kofinancování IROP a TOP ve výši 60.612.640,07 Kč v kapitole
923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor,
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 240/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1180/21/RK
Rozpočtové opatření č. 242/21 – zapojení zálohy projektu KD v LK III, úprava příjmu, výdajů
a dílčích ukazatelů v kapitole 923, rozhodnutí o poskytnutí dotací v KD v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 242/21, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 14.434.626,87 Kč, a to z titulu přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “ ve výši 14.434.626,87 Kč,
2)

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o 14.434.626,87 Kč, z toho:
a)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na předfinancování investičních výdajů projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ o částku 1.484.036,74 Kč, s tím že:
i.

ii.

iii.

b)

o částku 460.000 Kč se snižují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “, na základě
odstoupení jednoho příjemce od realizace projektu a nedoložení
vyúčtování u třech příjemců v daném termínu,
zavádí se nové dílčí výdajové ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, pro jednotlivé konečné uživatele v rámci projektu Kotlíkové
dotace III ve výši 1.914.637,50 Kč,
zvyšuje se nerozepsaná rezerva o částku 29.399,24 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III,

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na financování neinvestičních výdajů projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III“ o částku 543.378,96 Kč,

c)

v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování
IROP a TOP o částku 12.407.211,17 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 1.914.637,50 Kč níže uvedeným žadatelům,
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2152
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Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2153
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2154
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
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
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2155
Kondenzační kotel na zemní plyn
32137,50 Kč
75 %
11.02.2021 - 11.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

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

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

2157
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2158
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2159
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2160
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2161
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
12.02.2021 - 12.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2163
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody (bojler)
o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2164
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2165
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2166
Tepelné čerpadlo
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

120000 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2167
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
12.02.2021 - 12.08.2022

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

2168
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
13.02.2021 - 13.08.2022

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

2)

2169
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
13.02.2021 - 13.08.2022

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
2467

Jméno žadatele

Datum
narození

Důvod vyřazení
žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem
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2480

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2484

emisní třída původního kotle není v souladu
s vyhlášeným programem

2487

žádost nebyla podána v souladu s vyhlášeným
programem

2508

nemovitost, na kterou je dotace požadována,
nesplňuje definici „rodinného domu“

2510

kotel na tuhá paliva není/nebyl a nemohl být
hlavním zdrojem vytápění

schvaluje
1) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterým je přiznávána dotace,
2)

zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů:

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

2464
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.05.2021 - 29.10.2022

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

2465
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
01.05.2021 - 29.10.2022

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

2466
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
01.05.2021 - 29.10.2022
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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

2468

127500 Kč
80 %
02.05.2021 - 30.10.2022

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

2469
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
02.05.2021 - 30.10.2022

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

2470
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.05.2021 - 31.10.2022

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

2471
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
03.05.2021 - 31.10.2022

Registrační číslo žadatele

2472
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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
107500 Kč
80 %
03.05.2021 - 31.10.2022

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:

2473
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
03.05.2021 - 31.10.2022

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

2474
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
04.05.2021 - 01.11.2022

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

2475
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
04.05.2021 - 01.11.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2476

32

Výpis usnesení ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 13. 7. 2021
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 %
04.05.2021 - 01.11.2022

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

2477
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
04.05.2021 - 01.11.2022

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

2478
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
04.05.2021 - 01.11.2022

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

2479
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
04.05.2021 - 01.11.2022

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:

2481
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
04.05.2021 - 01.11.2022
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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

2482
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
05.05.2021 - 02.11.2022

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

2483
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.05.2021 - 03.11.2022

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

2485
Kondenzační kotel na zemní plyn
90000 Kč
75 %
06.05.2021 - 03.11.2022

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

2486
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
06.05.2021 - 03.11.2022
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2488
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
06.05.2021 - 03.11.2022

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 %
06.05.2021 - 03.11.2022

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

2490
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.05.2021 - 04.11.2022

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

2491
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
07.05.2021 - 04.11.2022

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

2492
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

07.05.2021 - 04.11.2022

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

2493
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.05.2021 - 04.11.2022

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

2494
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
07.05.2021 - 04.11.2022

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

2495
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
127500 Kč
80 %
08.05.2021 - 05.11.2022

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

2496
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
08.05.2021 - 05.11.2022
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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

2497
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2498
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2499
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2500
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2501
Kondenzační kotel na zemní plyn
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Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

95000,000025000001 Kč
75 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2502
Kondenzační kotel na zemní plyn
102500,000025 Kč
75 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2503
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
09.05.2021 - 06.11.2022

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

2504
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
10.05.2021 - 07.11.2022

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

2505
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
10.05.2021 - 07.11.2022

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

2506
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
10.05.2021 - 07.11.2022

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

2507
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
11.05.2021 - 08.11.2022

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

2509
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000,000025000001 Kč
75 %
12.05.2021 - 09.11.2022

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

2511
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
12.05.2021 - 09.11.2022
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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. 242/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1181/21/RK
Rozpočtové opatření č. 243/21; 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. 243/21, 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 255.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
a) 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 244.890,26 Kč, na základě odstoupení jednoho příjemce, zbylých
prostředků z vyúčtování již zrealizovaného projektu a změny rozhodnutí u projektu
reg. č. 1707,
b)

c)

snížením nerozepsaných rezerv o částku 10.109,74 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 255.000 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 255.000 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

2170
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele

2171
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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
127500 Kč
80 %
15.02.2021 - 15.08.2022

ruší
usnesení č. 1792/20/RK ze dne 20. 10. 2020 o schválení žádosti a zařazení do zásobníku projektů
a usnesení č. 476/21/RK o rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace ze dne 16. 3. 2021
u projektu s reg. č. 1707
schvaluje
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/797/2021 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,
2) dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/3692/20 o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ, uzavíranou mezi
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je změna příjemce dotace z důvodu úmrtí
původního příjemce
Místo realizace, typ nového zdroje vytápění,
procentní podíl ani výše dotace se nemění,
3)

vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvy o poskytnutí dotace, schválený dodatek ke smlouvě, schválenou dohodu o narovnání
a informovat neúspěšnou žadatelku o přijatém usneseni,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízením rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 243/21
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1182/21/RK
Ukončení smlouvy o zabezpečení vydávání Věstníku právních předpisů Libereckého kraje
v tištěné podobě
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dohodu o ukončení o ukončení Smlouvy o zveřejňování Věstníku kraje způsobem umožňující
dálkový přístup č. SH/119/2001mezi Libereckým krajem a společností Wolters Kluwer ČR,
a. s., se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČO: 630 77 639,
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b)

dohodu o ukončení Smlouvy o zabezpečení tisku a distribuce Věstníku kraje č. SH/120/2001
mezi Libereckým krajem a společností Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U nákladového
nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČO: 630 77 639
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválené dohody o ukončení smlouvy
hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1183/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Výpřež“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního hospodářství,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
náhradník Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2489/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 07. 2021
USNESENÍ č. 1184/21/RK
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Veřejná zakázka „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020“ - revokace
usnesení o výběru dodavatele a výběr nového dodavatele
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že IV. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
ruší
bod č. 2 usnesení č. 1091/21/RK ze dne 15. 6. 2021 o výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice
objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020“,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko
2020“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka NEXTA s. r. o., IČO: 27282597, se sídlem
K Vápence 123, 415 03 Teplice, za nabídkovou cenu 4.704.510 Kč bez DPH, tj. 5.692.457,10 Kč vč.
DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/597/2021 mezi Libereckým krajem a společností NEXTA s. r. o.,
IČO: 27282597, se sídlem K Vápence 123, 415 03 Teplice
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1185/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Výpřež“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Výpřež“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
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Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního hospodářství,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka
č. OLP/2529/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1186/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem – Výpřež“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, náměstek hejtmana, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního hospodářství,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
schvaluje
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1.
2.

text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2530/2021

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1187/21/RK
Dodatek č. 25 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013; poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS
LK na akci „Zimní a běžná údržba silnic ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o navýšení účelového neinvestičního příspěvku z částky 274.560.000 Kč do výše
316.200.000 Kč, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Zimní a běžná údržba pozemních komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“,
a to tak, že na zimní údržbu připadne částka do výše 139.600.000 Kč a na běžnou údržbu částka
do výše 176.600.000 Kč,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku formou zálohové
platby na měsíc prosinec na zimní údržbu ve výši rozdílu částky 139.600.000 Kč a součtu všech
dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 a na běžnou údržbu ve výši
rozdílu částky 176.600.000 Kč a součtu všech dílčích plnění položek běžné údržby od 1. 1. 2021
do 30. 11. 2021; tato zálohová platba bude uvolněna nejdříve po obdržení dílčího plnění za
období od 16. 11. 2021 do 30. 11. 2021 a po obdržení žádosti příslušné PO o zasílání
zřizovatelem schváleného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
nejpozději však do 21. 12. 2021,
schvaluje
dodatek č. 25 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností
Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ:
28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše 316.200.000 Kč na období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace,
2.

Termín: 20. 07. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 25
k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 1188/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
v kapitole 917 06 - Transfery; dotace v oblasti dopravy - Jablonec nad Jizerou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Jablonec nad Jizerou, Jablonec
nad Jizerou 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO: 00275778, na projekt pod názvem „Úprava
(rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č. 8 v městské části Stromkovice“,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 238/21, kterým se:
a) navyšují příjmů kraje v celkové výši 540.843 Kč:
- vybrané za prodej pozemků ve výši 348.616 Kč,
- z vratek z vyúčtování záloh minulých let od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ve výši
188.802 Kč,
- vybrané za náklady řízení ve výši 3.425 Kč,
b)

2.

navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství, u akce
„Úprava cyklotrasy č. 8 v městské části Stromkovice“ ve výši 540.843 Kč,
s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže
uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 540.843 Kč
IČO
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu

Název parametru
projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
nákladech projektu
(%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
Termín realizace
projektu

00275778
Město Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277,
512 43 Jablonec nad Jizerou
Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č. 8
v městské části Stromkovice.
Oprava úseku místní komunikace v městské části
Stromkovice, která je součástí významné cyklotrasy na
území KRNAP č. 8.
Rekonstrukce úseku místní komunikace
m2
2760
1.081.686
50
540.843
neinvestice
1. 9. 2021 – 15.12. 2021

3.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2596/2021
na projekt pod názvem „Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č. 8 v městské části
Stromkovice“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Jablonec nad Jizerou, Jablonec
nad Jizerou 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO: 00275778
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/21 a smlouvu
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/2596/2021, která bude uzavřena
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mezi Libereckým krajem a Městem Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512 43 Jablonec
nad Jizerou.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1189/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Čech Petr, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklkoordinátor,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2717/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 30. 08. 2021
USNESENÍ č. 1190/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
Náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2711/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1191/21/RK
Zahájení veřejné zakázky „Most ev. č. 26834-6 Brniště“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26834-6 Brniště“, ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
Náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Tomáš Čáp, investiční referent Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správ silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2718/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1192/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS - Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I. - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
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náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
náhradník: Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Mgr. Lubomír Polívka, silniční technik,
Ing. Čech Petr, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka
č. OLP/2499/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 07. 2021
USNESENÍ č. 1193/21/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „BOZP - Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Ulvr Jiří, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
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náhradník: Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Mgr. Lubomír Polívka, silniční technik,
Ing. Čech Petr, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci č. OLP/2500/2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 07. 2021
USNESENÍ č. 1194/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Projektová příprava záměru Cyklostezka podél
silnice I/13 (E442) Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podještědí“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Projektová příprava záměru Cyklostezka podél silnice I/13 (E442)
Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1195/21/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení
bezpečnosti u rybníka Nohavice“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka
Nohavice“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
zadávacího řízení)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1196/21/RK
Výroční zpráva společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2020 a ověření účetní závěrky auditorem k 30. 9. 2020
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Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
IČO: 28746503,
schvaluje
a) výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2020, která byla řádně projednána a schválena představenstvem a dozorčí radou
společnosti Silnice LK a.s., dne 30. 6. 2021
b) řádnou účetní závěrku společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, podle níž společnost Silnice LK a.s. vytvořila výsledek
hospodaření po zdanění ztrátu -16.118.000 Kč, přičemž tato účetní závěrka byla auditorem
ověřena s výrokem „bez výhrad“
rozhoduje
v souladu se stanovami společnosti Silnice LK a. s., a v souladu s ustanovením zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, o naložení se ztrátou společnosti Silnice LK a. s.,
vykázanou v účetním období hospodářského roku od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 ve výši
-16.188.000 Kč následujícím způsobem:
•Jiný výsledek hospodaření, který k 30. 9. 2020 dosahuje výše 31.562 tis. Kč, bude převeden
na účet nerozděleného zisku minulých let,
•Ztráta společnosti ve výši -16.188 tis. Kč se následně uhradí z nerozděleného zisku minulých let,
a ukládá
a) Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva společnosti Silnice LK a.s., zajistit naložení
se ztrátou společnosti Silnice LK a.s., vykázanou v účetním období hospodářského roku
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 ve výši -16.188.000 Kč tak, že:
•společnost Silnice LK a.s. převede zůstatek jiného výsledku hospodaření ve výši
31.562 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých let,
•ztrátu společnosti Silnice LK a.s. ve výši -16.188 tis. Kč uhradí z nerozděleného zisku
minulých let,
b)

Termín: 31. 07. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, zajistit doručení usnesení rady kraje
představenstvu a dozorčí radě společnosti Silnice LK a. s.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 1197/21/RK
Rozpočtové opatření č. 227/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 227/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v
oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši 5.000 Kč,
b)

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806620000
s názvem „Country Festival Vysoká“ v celkové výši 5.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,

rozhoduje
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši:
č. z.

1

žadatel

IČO/datu
m nar.

sídlem/ trvale
bytem

Jezdecká společnost
Vysoká, z.s.

26552205 Vysoká 9, 463
31 Chrastava

název akce

předpoklá
daný
termín
konání
akce
Country
23.7.Festival Vysoká
25.7.2021

návrh fin.
částky
zaštiťujícíh
o radního

Záštita v roce
2020 –
ano/ne – kdo,
kolik

5 000 Kč Ne

schvaluje
smlouvu č. OLP/2531/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která se uzavře mezi Libereckým krajem a výše uvedeným podpořeným žadatelem
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
rozpočtové opatření č. 227/21 jako písemnou informaci,
2)

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2531/2021 k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené
k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 31. 07. 2021

USNESENÍ č. 1198/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 244/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery
a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 244/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v
oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši 10.000 Kč,
b)

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806634028
s názvem „Benefiční akce na obnovu kostela Narození Panny Marie“ v celkové výši 10.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci v této výši:
č. z.

1.

žadatel

IČO/datu
m nar.

sídlem/trvale
bytem

Obec Kravaře

00260657 Náměstí 166,
471 03 Kravaře
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název akce

Benefiční akce na
obnovu kostela
Narození Panny
Marie

předpoklá
daný
termín
konání
akce
17.07.2021

návrh fin.
částky
zaštiťujícíh
o radního

Záštita v
roce 2020 –
ano/ne –
kdo, kolik

10 000 Kč ano,
Vinklátová,
z důvodu
COVID
zrušeno
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se smlouvou č. OLP/2532/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která se uzavře mezi Libereckým krajem a výše uvedeným podpořeným žadatelem
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 244/21 – úpravy v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu LK – záštity s finanční podporou
– Obec Kravaře v Čechách“.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1199/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov Sluneční
dvůr, p. o. – Jestřebí – elektro vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí – elektro vybavení“ v souladu s článkem 3, části B, Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Barbora Plischková, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ing. Pavel Kos, ředitel Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
náhradník Bc. Alice Machatá, zástupce ředitele Domova Sluneční dvůr, příspěvková
organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/1394/2021
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje
č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 07. 2021
USNESENÍ č. 1200/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS Liberec, p. o.
- lokalita Vratislavice nad Nisou I“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka UNION . ARCH spol. s r.o., IČO 41328639, se sídlem Tovaryšský vrch
1358/3, 460 01 Liberec 1, analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské
práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním
postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I“, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
(překročení maximální nepřekročitelné ceny),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I“, v souladu se Směrnicí
RK č. 2/2016, a to účastníka Ing. arch. Pavel Šťastný, se sídlem Sosnová 468/6, 460 15 Liberec
15,
IČO
87262703,
za
nabídkovou
cenu
1.600.000
Kč
bez
DPH,
tj. 1.936.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/57/2021 mezi Libereckým krajem
a Ing. arch. Pavlem Šťastným, se sídlem Sosnová 468/6, 460 15 Liberec 15, IČO 87262703,
bere na vědomí
1. náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení ve výši 50.000 Kč bez DPH účastníkovi
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I“ v souladu
s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
10. 6. 2021), a to účastníkovi Ing. arch. Pavel Šťastný, se sídlem Sosnová 468/6, 460 15 Liberec
15, IČO 87262703,
2.

náhradu výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení ve výši 50.000 Kč bez DPH účastníkovi
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko - architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, lokalita Vratislavice nad Nisou I“ v souladu
s doporučením hodnotící komise (dle Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
10. 6. 2021), a to účastníkovi Machar Teichman s.r.o., se sídlem Dětská 2594/226, 100 00 Praha
10, IČO 06137725
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1201/21/RK

55

Výpis usnesení ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 13. 7. 2021
„APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
– odstoupení od smlouvy o provedení stavby č. OLP/1526/2020
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o odstoupení od smlouvy o provedení stavby č. OLP/1526/2020, jejímž předmětem je realizace
veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením,
Nová Ves“, a která byla uzavřena dne 8. 12. 2020 mezi Libereckým krajem a společností BREX,
spol. s r.o., se sídlem Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá, IČO 402 32 549
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky zajistit předložení odstoupení od smlouvy k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, a odeslání odstoupení zhotoviteli stavby.
Termín: 16. 07. 2021
USNESENÍ č. 1202/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností
pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o opětovném zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves II“ ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Josef Rybář, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Lenka Těšínská, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
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1.
2.

text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2592/2021

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021

USNESENÍ č. 1203/21/RK
Veřejná zakázka „Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy
SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o II – stavební práce“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019, 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 CL-EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557,
470 01 Česká Lípa, IČO 26768607, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 317.751,40 Kč
bez DPH, tj. 384.479,19 Kč vč. DPH a vícepráce ve výši 3.067.371,59 Kč bez DPH,
tj. 3.711.519,62 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 28.892.055,68 Kč bez DPH, tj.
34.959.387,37 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1204/21/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce II“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
p. o. – stavební práce II“ v souladu dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že v zadávacím řízení
není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1205/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ
Distribuce a.s. - k. ú. Příchovice u Kořenova
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)

b)

budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IP-12-4011004 JN-Příchovice
– stpč. 682, vým. příp., SS201 k. ú. Příchovice u Kořenova“ umístěné na části p. p. č. 3573/3
o výměře 27010 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, silnice ev. č. II/282,
nacházející se v k. ú. Příchovice u Kořenova, obec Kořenov, evidované na listu vlastnictví
č. 485 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
(ve vlastnictví Libereckého kraje – budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace ČEZ
Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí oprávněný),
za úplatu stanovenou znaleckým posudkem č. 4040/10/2021 ze dne 8. 6. 2021 ve výši 360 Kč
(slovy: tři sta šedesát korun českých) bez DPH, tj. 435,60 Kč (slovy: čtyři sta třicet pět korun
českých, 60 haléřů) s DPH,
předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OLP/77/2021 mezi
Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1206/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ
Distribuce a.s. – k. ú. Harrachov
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IV-12-4019158 SM – Harrachov,
čp. 196, DTS, kVN, kNN, k.ú. Harrachov“ umístěné na části p. p. č. 1084/2 o výměře 5146 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, silnice ev. č. III/01021, nacházející
se v k. ú. Harrachov, obec Harrachov, evidované na listu vlastnictví č. 227 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (ve vlastnictví Libereckého kraje
– budoucí povinný), ve prospěch obchodní korporace ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín 405 02, IČO 24729035 (budoucí oprávněný), za úplatu stanovenou znaleckým
posudkem č. 4041/11/2021 ze dne 3. 7. 2021 ve výši 2.304 Kč (slovy: dva tisíce tři sta čtyři
korun českých) bez DPH, tj. 2.787,84 Kč (slovy: dva tisíce sedm set osmdesát sedm korun
českých, osmdesát čtyři haléřů) s DPH,
b)

předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OLP/102/2021
mezi Libereckým krajem a obchodní korporací ČEZ Distribuce, a. s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1207/21/RK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 753/21/RK v části b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 753/21/RK v části b) darovací smlouva, týkající se znění darovací smlouvy
č. j. OLP/1202/2021 - darování technického zhodnocení v rámci stavy „Silnice ev. č. III/27250 ulice
Liberecká, Chrastava“, a to stavby SO 102 - Křižovatky, napojení na silnici ev. č. III/27250 na MK
(komunikace město Chrastava), SO 191b – Dopravní značení a SO 201.1 – Oprava mostu
ev. č. 27250-1 (část město Chrastava) na pozemcích ve vlastnictví města Chrastava, městu Chrastava,
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se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČO 00262871, hodnota dle závěrečného vyúčtování
včetně DPH činí 3.072.761,78 Kč (slovy: tři miliony sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát jedna korun
českých, sedmdesát osm haléřů),
schvaluje
předložený upravený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1202/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Chrastava
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1208/21/RK
Majetkoprávní operace – pronájem a změna pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k. ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) změnu nájemní smlouvy č. j. OLP/1345/2017 ze dne 7. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 31. 7. 2017 uzavřených s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské nám. 932/6, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, jedná se o zúžení
předmětu pronájmu nebytových prostor o 1 kancelář (č. 3.10), předmětem pronájmu tedy
zůstává 1 kancelář (č. 3.09) o podlahové ploše 25,03 m2, nacházející se ve 3. NP budovy
Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí
p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního
pracoviště Liberec, za nájemné ve výši 1.050 Kč bez DPH za m2/rok, na dobu určitou
do 31. 12. 2023, dále se mění počet veřejných IP adres, kdy nově Liberecký kraj poskytne
pouze 1 veřejnou IP adresu (původně byly 2), s platností od 1. 8. 2021,
b) předložený návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. OLP/1345/2017 mezi Libereckým
krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
2. a) pronájem nebytových prostor – 1 kanceláře (č. 3.10) o podlahové ploše 29,23 m2,
nacházející se ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č. p. 525, způsob využití jiná stavba
(budova „E“) jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví
č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, Úřadu vlády České republiky, se sídlem nábřeží
Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha, IČO 00006599,
za účelem administrativní a kancelářské činnosti v rámci provozování informačního
střediska Eurocentrum a Europe Direct Liberec, za nájemné ve výši 1.050 Kč bez DPH
za m2/rok, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2025,
b)

předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/2560/2021 mezi Libereckým krajem a Úřadem
vlády České republiky
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dodatku č. 2
a smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1209/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace –
Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Centrum odborného
vzdělávání LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o.“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Digitronic CZ s.r.o.,
se sídlem Za Pasáží 1429, Pardubice I, Zelené Předměstí, IČO 48168017, za nabídkovou cenu
2.290.000 Kč bez DPH, tj. 2.770.900 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1178/2021 mezi Libereckým krajem a společností
Digitronic CZ s.r.o., se sídlem Za Pasáží 1429, Pardubice I, Zelené Předměstí, IČO 48168017
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 07. 2021
USNESENÍ č. 1210/21/RK
Koordinační skupina pro zvládání kůrovcové kalamity v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
se vznikem Koordinační skupiny pro zvládání kůrovcové kalamity v Libereckém kraji
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
ustanovit Koordinační skupinu pro zvládání kůrovcové kalamity v Libereckém kraji.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1211/21/RK
Rozpočtové opatření č. 247/21 – úprava kapitoly 920 08 – Kapitálové výdaje, Aktualizace
koncepce ochrany přírody a krajiny z roku 2014
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 247/21, kterým se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 920 08
– Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
následovně:
1. snižují se výdaje o částku 3.950 Kč u specifického ukazatele Implementace akčního plánu
adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK,
2. navyšují se výdaje o částku 3.950 Kč u specifického ukazatele Aktualizace koncepce ochrany
přírody z roku 2014
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 247/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1212/21/RK
Písemná informace
Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2021
60

Výpis usnesení ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 13. 7. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2021.
USNESENÍ č. 1213/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje;
na 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje;
na 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
Přehled veřejných zakázek projednaných na 11., 12., a 13., zasedání rady kraje;
na 10. a 11. mimořádném zasedání rady kraje.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1214/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka systému
pro sledování vozidel“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka systému pro sledování vozidel“,
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, za nabídkovou cenu 1.139.625 Kč
bez DPH, 1.378.946,25 Kč včetně DPH,
schvaluje
rámcovou smlouvu o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet mezi Libereckým krajem
a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5,
IČO 25788001
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1215/21/RK
Revokace části usnesení č. 1103/21/mRK ze dne 25. 6. 2021, poskytnutí finančního daru HZS
LK
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1103/21/mRk ve znění,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského
kraje dne 24. 6. 2021, Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744,
se sídlem Liberec III-Jeřáb, Barvířská 29/10, ve výši 100.000 Kč, a to za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 228/21 zastupitelstvem kraje“, a to bez náhrady,
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schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2683/2021 mezi Libereckým krajem a Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Liberec III-Jeřáb, Barvířská 29/10, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit revokaci části usnesení č. 1103/21/mRK
ze dne 25. 6. 2021, poskytnutí finančního daru HZS LK, jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

……………………………..……
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana
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Liberec 15. 7. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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