Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 20. 7. 2021
USNESENÍ č. 1216/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 632/21/RK, 858/21/RK, 978/21/RK, 997/21/RK, 1028/21/RK,
1029/21/RK, 1042/21/RK, 1043/21/RK, 1132/21/RK, 1110/21/RK, 1146/21/mRK.
USNESENÍ č. 1217/21/RK
Rozpočtové opatření č. 246/21 – úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky odbor sociálních
věcí, poskytnutí účelových příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 246/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odboru sociálních věcí, bez dopadu na celkový objem kapitoly
následovně:
1. snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501301509 Domov důchodců Sloup v Čechách
– Rekonstrukce EPS o částku 300.000 Kč,
2.

zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce č. 5501731523 Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace – Vybavení domácnosti ve výši 150.000 Kč,

3.

zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce č. 5501741508 Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace – Gastrokompostér ve výši 50.000 Kč,

zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce č. 5501751509 Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace – Gastrokompostér ve výši 50.000 Kč,
5. zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce č. 5501761520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace – Gastrokompostér ve výši 50.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí - těmto příjemcům:
4.

1.

a)

organizaci Dětské centrum Liberec, p. o., se sídlem v Liberci, IČ 71294392, na akci
č. 05501731523 Dětské centrum Liberec – Vybavení domácnosti, v celkové výši
150.000 Kč,

2.

b)

organizaci Služby sociální péče TEREZA, p. o., se sídlem v Benešově u Semil,
IČ 00193771, na akci č. 5501741508 Služby sociální péče TEREZA - Gastrokompostér,
v celkové výši 50.000 Kč,

3.

c)

4.

d)

organizaci Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o., se sídlem ve Sloupu v Čechách,
IČ 48282928, na akci č. 5501751509 Domov důchodů Sloup v Čechách
- Gastrokompostér, v celkové výši 50.000 Kč,
organizaci APOSS Liberec, p. o., se sídlem v Liberci, IČ 71220071, na akci č. 5501761520
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APOSS Liberec - Gastrokompostér, v celkové výši 50.000 Kč,
2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového příspěvku
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy 3, nejpozději však do 10. 12. 2021,

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 10. 12. 2021,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 17. 12. 2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 246/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
3.
4.

2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
Termín: 03. 09. 2021

USNESENÍ č. 1218/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Technická podpora
informačního systému digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Technická podpora informačního
systému digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“ v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016,
jmenuje
1. 1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Josef Rybář, 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: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec 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 rezortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Vít Litoš, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware
náhradník Ing. František Polák, informatik,
schvaluje
2

Výpis usnesení z 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 20. 7. 2021
1.

text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,

2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí služeb technické podpory č. OLP/2698/2021

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
zakázkách, v platném znění,
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1219/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Rozšíření diskové kapacity“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „Rozšíření diskové kapacity“ v rámci dynamického nákupního systému
„Dynamický nákupní systém - dodávky IT vybavení“ 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,
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 rezortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Vít Litoš, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
náhradník Ing. František Polák, informatik,
schvaluje
1.
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2.
text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

3.

závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/2710/2021
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1220/21/RK
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
Rada kraje po projednání
schvaluje
Směrnici Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
1.
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Směrnici Rady Libereckého kraje č. 1/2021
k zadávání veřejných zakázek k podpisu hejtmanovi,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit zaměstnance úřadu
se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1221/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Regionální stálá konference Libereckého
kraje III“, registrační číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199, vydaným Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222,
kterým se mění výše dotace, čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech (etapách) realizace
vč. souvisejících indikátorů projektu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změnu), Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a zajistit realizaci projektu
v souladu s tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1222/21/RK
Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ v průběhu
realizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“,
rozhoduje
o ukončení realizace projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ schváleného
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 z důvodu prodeje areálu školy subjektu
Jednota bratrská,
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schvaluje
dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. OLP/2679/2019 „Revitalizace zeleně
v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ mezi společností Lesy Horňácko, s.r.o., se sídlem Vítězná
1228/13, 696 01 Rohatec, IČO: 28302630, a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
a) předložit informace o ukončení přípravy projektu „Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant
v Hejnicích“ jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 31. 08. 2021
předložit Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. OLP/2679/2019
„Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích“ Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi
hejtmana, k podpisu,

c)

Termín: 30. 09. 2021
zajistit vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR kroky nutné k ukončení administrace dotace
z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1223/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Kapitalismus
- automatofony (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Ateliéry Bárta s.r.o., IČO 27478548, se sídlem Žižkova 312, 508 01
Hořice v Podkrkonoší, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky č. ZZVZ/0036/20
„Restaurování - podsbírka Kapitalismus - automatofony (Záchrana pokladů z depozitářů)“
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (účastník neprokázal splnění kvalifikačních
předpokladů),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Kapitalismus - automatofony
(Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Radek Janoušek, IČO 72583622, se sídlem
za nabídkovou cenu 2.349.000 Kč bez DPH (zhotovitel
není plátce DPH),
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/1377/2021 mezi Libereckým krajem a Radkem Janouškem, IČO 72583622,
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1224/21/RK
Veřejná zakázka „Restaurování - podsbírka Sádra - plastiky (Záchrana pokladů z depozitářů)“
– Část 1 – Plastiky ze sádry – dodatek č. 1
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Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1116/2021, uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu s § 222 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
a MgA. Tereza Korbelová,
IČO 88531937, jehož předmětem
je prodloužení doby pro předání zrestaurovaných předmětů s pořadovým číslem 8 a 11, do sídla
Severočeského muzea v Liberci do 10. 9. 2021, protože došlo k pozdějšímu ukončení zadávacího
řízení veřejné zakázky oproti původnímu předpokladu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1225/21/RK
Nepodání námitky proti výsledku kontroly Žádosti o platbu u projektu Školy bez bariér
– Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o nepodání námitky proti výsledku administrativního ověření Žádosti o platbu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013057/2021/002/POST v rámci projektu „Školy bez bariér
- Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“, kterým byla
navržena finanční oprava v celkové výši 71.918,84 Kč z důvodu, že se jedná o oprávněnou výhradu
ke způsobilosti výdajů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup vůči zhotoviteli stavby.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1226/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemku v k. ú. Lada pro Domov Sluneční dvůr, p. o. (FAMA 2021/05/096)
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 8/3 o výměře 546 m2, nově označené jako p. p. č. 8/3, zahrada, vymezené
geometrickým plánem č. 426-253/2020 ze dne 14. 11. 2020, nacházející se v katastrálním území
Lada, obci Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od města Česká Lípa, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa, IČO 00260428, za celkovou kupní cenu ve výši
414.800 Kč (slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc osm set korun českých), jedná o rozšíření stávající
zahrady u zařízení sociální péče, současná zahrada je nedostačující, nová bude sloužit
pro imobilní klienty zařízení,
b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Domov Sluneční
dvůr, se sídlem č. p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, a to ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
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schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1732/2021 mezi Libereckým krajem a městem Česká
Lípa
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

Termín: 31. 08. 2021
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

2)

Termín: 31. 12. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace, Domov Sluneční dvůr, se sídlem
č. p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1227/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemku v k. ú. Jistebsko (FAMA 2021/05/020)
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Vlčetín u Bílé (FAMA 2021/05/059)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí p. p. č. 1131 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Jistebsko, obci Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 1324
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 720 Kč (slovy: sedm set dvacet korun českých), pozemek vznikl po zaměření
rekonstrukce silnice v rámci investiční akce: Silnice III/28435 – Jistebsko – Skuhrov,
refundace nebude uplatněna,
b)

2.

a)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou,
s koupí
- části p. p. č. 630/2 o výměře 183 m2, označené jako díl „a“,
- části p. p. č. 630/5 o výměře 23 m2, označené jako díl „b“,
sloučených do nově vzniklé p. p. č. označené jako p. p. č. 630/6, o výměře 206 m2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezených geometrickým plánem č. 291-152/2020
ze dne 11. 12. 2020, nacházejících se v katastrálním území Vlčetín u Bílé, obci Bílá,
evidovaných na listu vlastnictví č. 168 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o., se sídlem Vlčetín
69, 463 43 Bílá, IČO 48151475, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.600 Kč
(slovy: dvacet tisíc šest set korun českých), předmětná část je zastavěná tělesem silnice
č. II/278, refundace bude uplatněna,
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se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
schvaluje
1) předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2720/2021 mezi Libereckým krajem a
b)

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2725/2021 mezi Libereckým krajem
a BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o.
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

b)

Termín: 31. 08. 2021
po schválení koupí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení smluv
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

2)

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1228/21/RK
Majetkoprávní operace – koupě
a)
pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu (FAMA 2021/05/050)
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- p. p. č. 1932/6 o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. p. č. 1932/7 o výměře 53 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Krásný Les u Frýdlantu, obci Krásný Les, evidovaných
na listu vlastnictví č. 211 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Frýdlant, od
podíl o velikosti 1/2),
(podíl o velikosti 1/2), za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 4.740 Kč (slovy: čtyři tisíce sedm set čtyřicet korun českých), předmětné pozemky
byly trvale dotčeny v rámci stavby "Silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les", refundace
nebude uplatněna,
se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/2749/2021 mezi Libereckým krajem,
b)

a ukládá
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1)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:

a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

b)

Termín: 31. 08. 2021
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

2)

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1229/21/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování
1. a) pozemků v k. ú. Arnoltice u Bulovky
b) budoucí darovací smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Jilemnice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s budoucím darováním části p. p. č. 1187/1 o předpokládané výměře cca 100 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 1187/3 o předpokládané výměře cca 8 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Arnoltice u Bulovky, obci
Bulovka, evidovaných na listu vlastnictví č. 42 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Frýdlant, obci Bulovka, se sídlem Bulovka č. p. 101, 464 01 Frýdlant,
IČO 002 62 692, s tím, že darovací smlouva bude uzavřena nejdéle do šesti měsíců ode dne
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu na stavbu „I/13 Arnoltice – průtah – DÚR
- SO 134 Chodník a nástupiště“, předpokládaná účetní hodnota budoucího daru činí 1.890 Kč
(slovy: jeden tisíc osm set devadesát korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemků
pod chodníkem a nástupištěm,
s budoucím darováním části p. p. č. 2239/1 o předpokládané výměře cca 230 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Jilemnice, obci Jilemnice, evidované
na listu vlastnictví č. 704 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO 00275808,
kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „CYKLOTRASA JILEMNICE – MARTINICE
V KRKONOŠÍCH“, předběžná účetní hodnota budoucího daru ve výši 13.800 Kč (slovy: třináct
tisíc osm set korun českých), stavbou dojde k trvalému záboru pozemku cyklostezkou,
schvaluje
1. předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1817/2021 mezi Libereckým krajem
a obcí Bulovka,
2.

2.

předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/2554/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Jilemnice

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
předložit návrh budoucího darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
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Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení budoucího darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.

b)

Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 1230/21/RK
Majetkoprávní operace – prodej
1. a) pozemku v k. ú. Kamenický Šenov
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pěnčín
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 2452/4, nově označená jako p. p. č. 2452/5 o výměře 8 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezená geometrickým plánem č. 1761-37/2020
ze dne 29. 7. 2020, nacházející se v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický
Šenov, evidované na listu vlastnictví č. 1158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za kupní cenu ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých), jedná
se o dorovnání stávajícího stavu oplocení pozemku ve vlastnictví žadatele,
2. s prodejem části p. p. č. 971/1 o výměře 21 m2, nově označená jako p. p. č. 971/7, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezená geometrickým plánem č. 620-17/2020 ze dne 16. 4. 2020,
nacházející se v katastrálním území Pěnčín, obec Pěnčín, evidované na listu vlastnictví č. 302
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, manželům
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.500 Kč (slovy: deset tisíc pět set korun
českých), jedná se o zpřesnění hranic pozemků, oddělený pozemek se nachází za plotem
žadatelů,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1820/2021 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1818/2021 mezi Libereckým krajem a manželi

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
b)

2.

Termín: 31. 08. 2021
zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 1231/21/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Šimonovice
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to: části
p. p. č. 389/1 o předpokládané výměře cca 15 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k. ú. Šimonovice, obci Šimonovice, evidované na listu vlastnictví č. 161 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní cenu ve výši 1.300 Kč za m2 s tím, že kupující
nechá na své náklady vypracovat geometrický plán, jedná se o část pozemku, na němž stojí plot
žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 08. 2021
b)

zaslat informaci žadateli o prodej pozemku.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1232/21/RK
Majetkoprávní operace – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku
v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to: části
p. p. č. 641/1, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Josefův Důl
u Jablonce nad Nisou, obci Josefův Důl, evidované na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
z důvodu zachování pomocného pozemku silnice III/29040
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
předložit předběžný záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 08. 2021
b)

zaslat informaci žadateli o prodej pozemku.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1233/21/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ulice Turnov – Etapa I.“
- dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/16/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností SPIDERS, s.r.o., se sídlem Nad Tratí 344, Liberec
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XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení
stavebních prací (stavby) o 30 dní a vícepráce ve výši 296.975,75 Kč bez DPH, tj. 359.340,66 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na 2.595.659,74 Kč bez DPH, tj. 3.140.748,29 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. 1234/21/RK
Veřejná zakázka „SSSSD Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže
v Truhlářské ulici, objekt "B" – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2749/2020 veřejné zakázky „Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - stavební úpravy domova mládeže
v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny“
uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností INSTAV stavební práce s.r.o., se sídlem
Nová Ves nad Nisou 456, 468 27, IČO 27263568, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
170.843 Kč bez DPH, tj. 206.720,03 Kč vč. DPH
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. 08. 2021
USNESENÍ č. 1235/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ
Distribuce a. s. - k. ú. Dolní Chrastava a k. ú. Chrastava I
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení služebnosti (věcného břemene) na stavbu „IE-12-4006904 LB – Chrastava
– Vítkovská, obnova NN + TS, LB – 0625, k. ú. Dolní Chrastava a k. ú. Chrastava I“ umístěné
na částech p. p. č. 860 o výměře 12.479 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
ev. č. III/27251, nacházející se v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, evidované na listu
vlastnictví č. 488 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
p. p. č. 1505/6 o výměře 745 m2, p. p. č. 1462/1 o výměře 3.726 m2, obě ostatní plochy, způsob
využití silnice, a dále p. p. č. 1505/11 o výměře 93 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
vše silnice ev.č. III/27251, nacházejících se v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava, evidovaných
na listu vlastnictví č. 1733 a č. 488 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec (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 znaleckými posudky č. 4224-054/21,
č. 4225-055/21 a č. 4226-056/21 všechny ze dne 13. 7. 2021 ve výši 40.720 Kč (slovy: čtyřicet
tisíc sedm set dvacet korun českých) bez DPH, tj. 49.271,20 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc dvě
stě sedmdesát jedna korun českých, dvacet haléřů) s DPH,
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předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OLP/2826/2021
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
b)

USNESENÍ č. 1236/21/RK
Majetkoprávní operace – opakovaný záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Jablonné
v Podještědí (bývalá LDN)
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace Denní a pobytové sociální
služby, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, a to st. p. č. 471/1 o výměře
2253 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 366,
obč. vyb., st. p. č. 471/2 o výměře 75 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné
v Podještědí, č. p. 367, obč. vyb., st. p. č. 471/3 o výměře 57 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 471/4 o výměře 57 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., st. p. č. 476 o výměře 755 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Jablonné v Podještědí, č. p. 368, obč. vyb., st. p. č. 665 o výměře
131 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, p. p. č. 1054 o výměře
1.442 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 1059/1 o výměře 1.344 m2, trvalý travní
porost, p. p. č. 1059/2 o výměře 1.884 m2, trvalý travní porost, nacházejících se v k. ú. Jablonné
v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidovaných na listu vlastnictví č. 1257 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec (dále jen „Nemovitosti“), obchodní
korporaci SC Jablonné s.r.o., se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, 154 00 Praha 5, IČO 10760709,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1384/2019 ze dne 30. 5. 2019 ve výši
9.170.000 Kč (slovy: devět milionů sto sedmdesát tisíc korun českých), s následujícím závazným
způsobem využití Nemovitostí a podmínkami s tím spojených:
1. nabízené Nemovitosti lze využít k poskytování sociálních služeb, a to v tomto minimálním rozsahu:
celková kapacita pobytového zařízení bude činit 100 lůžek domova sociální péče pro cílové skupiny
v rozsahu 40 lůžek pro osoby s poruchami centrálního nervového systému a s chronickým duševním
onemocněním věkové kategorie od 30 let, z toho 20 lůžek pro osoby se závažným duševním
onemocněním – SMI (Serious/severe Mental Illness) (v současné době § 50 Domovy se zvláštním
režimem), 40 lůžek pro starší uživatele od 60 let s poruchami centrálního nervového systému
a s chronickým duševním onemocněním (v současné době § 49 Domov pro seniory), 10 lůžek domova
pro osoby se zdravotním postižením (v současné době § 48 Domovy pro osoby se zdravotním
postižením) a 10 lůžek odlehčovací služby (v současné době § 44 Odlehčovací služby – v pobytové
formě), kdy podmínkou je dodržení materiálně technického standardu pro pobytové sociální služby
pro všechny provozované sociální služby, a to v rámci rekonstrukce nebo nové výstavby,
2. kolaudace zařízení by měla proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025,
3. získání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na všechny definované kapacity
sociálních služeb (lůžka) nejpozději do konce února 2026,
4. započetí poskytování sociálních služeb na základě registrace nejpozději do 6 měsíců od obdržení
rozhodnutí o registraci,
5. minimální doba zajištění poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek
(viz. bod 1.) bude 15 let od zahájení poskytování sociálních služeb, resp. od zahájení provozu
zařízení. Pokud by kupující nesplnil tento závazek, resp. provozování domova sociálních služeb, bude
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ve smlouvě vyhrazeno právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny. Smluvní pokutou
budou vázány rovněž i třetí osoby,
6. kupní smlouva bude obsahovat ujednání týkající se předkupního práva Libereckého kraje
(prodávajícího) na dobu 15 let, kdy v případě zamýšleného prodeje areálu bude muset kupující
nabídnout areál ke koupi Libereckému kraji (prodávajícímu), a to za cenu uvedenou v kupní smlouvě,
která by byla navýšena o prokazatelné investice vložené do areálu ze strany kupujícího,
kdy tyto investice by byly stanoveny znaleckým posudkem. Toto ujednání by bylo sjednáno jako
věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům kupujícího. Předkupní právo vzniká vkladem
do katastru nemovitostí,
7. v případě pronájmu, výpůjčky atd. Nemovitostí třetí osobě, zaváže se kupující, že tyto závazky
smluvně zajistí v těchto smlouvách, zejména dobu provozu areálu v požadovaném standardu, zajištění
poskytování sociálních služeb v zařízení dle stanoveného rozsahu lůžek (viz. bod 1.),
8. podmínkou pro kupujícího je závazek poskytnutí jistiny ve prospěch Libereckého kraje
(prodávajícího), poskytnuté nejpozději do 5 pracovních dní před projednáním prodeje v orgánech
Libereckého kraje, v celkové výši 1,5 mil. Kč, která bude kupujícímu postupně vrácena po splnění:
a)
do 7 měsíců od podpisu kupní smlouvy podá kupující projektovou dokumentaci s podmínkou
dodržení minimálního rozsahu lůžek pro sociální služby dle bodu 1. i na příslušný stavební úřad
k vydání stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu. Po předložení potvrzení
od příslušného stavebního úřadu o převzetí příslušné projektové dokumentace, vrátí prodávající
kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních
dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
b)
do 7 měsíců od podané příslušné projektové dokumentace na stavební úřad obstará kupující
pravomocné stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Po předložení platného
dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající kupujícímu část
poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
c)
předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem (např.
kolaudační souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu), kterým bude osvědčeno dokončení
stavebních prací a povolení užívání zařízení v rozsahu předložené projektové dokumentace
na příslušný stavební úřad dle předchozího bodu a) nejpozději do 24 měsíců ode dne předložení
platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem dle předchozího bodu b).
Po předložení platného dokumentu vydaného místně příslušným stavebním úřadem, vrátí prodávající
kupujícímu část poskytnuté jistiny ve výši 500 tis. Kč, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních
dnů ode dne předložení, a to na bankovní účet uvedený kupujícím,
9. pokud marně uplyne lhůta 3 měsíců od termínů stanovených dle bodu 8. a), b), c) a kupující
přes písemné upozornění a výzvu Libereckého kraje (prodávajícího), nepředloží příslušné potvrzení
nebo požadovaný dokument, část jistiny ve sjednané výši uvedené v příslušných bodech 8. a), b), c),
se kupujícímu nevrací,
10. Liberecký kraj deklaruje, že kapacity uvedené v bodu 1. budou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje,
11. podmínky účelového využití nabízených Nemovitostí budou obsahem kupní smlouvy uzavírané
s kupujícím
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění záměru prodeje
na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
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USNESENÍ č. 1237/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – nábytek“ – dodatek
č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. OLP/1990/2018, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností IN SPACE s.r.o., se sídlem Letňanská 68/11, Praha 9 – Prosek,
190 00, IČO: 055 29 581, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 300.758 Kč bez DPH,
tj. 363.917,18 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 220.810 Kč bez DPH, tj. 267.180,10 Kč vč. DPH,
čímž dojde k navýšení celkové ceny na 949.418 Kč bez DPH, tj. 1.148.795,78 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: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1238/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický
Šenov“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 8. 7. 2021 na 26. 7. 2021 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS Kamenický Šenov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1239/21/RK
Rozpočtové opatření č. 245/21 - úprava kapitoly 917 04 – poskytnutí finančního daru The Duke
of Edinburgh's International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 245/21, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje,
ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši
10.000 Kč následovně:
1. snížení ukazatele číslo akce 04811760000 – Propagace školství a podpora regionálních aktivit
o částku 10.000 Kč,
zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812500000 – The Duke of Edinburgh's
International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., Praha – Kampaň #dofe100 ve výši
10.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo akce 04812500000 – Finanční dar na kampaň #dofe100
obecně prospěšné společnosti The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic
2.
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Foundation, IČO 29143462, se sídlem Poděbradská 540/26, 190 00 Praha, do celkové výše
10.000 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2617/2021, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem
a obecně prospěšnou společností The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic
Foundation, IČO 29143462, se sídlem Poděbradská 540/26, 190 00 Praha jako obdarovaným,
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, k podpisu Darovací smlouvy č. OLP/2617/2021, uzavíranou mezi
Libereckým krajem jako dárcem a obecně prospěšnou společností The Duke of Edinburgh's
International Award Czech Republic Foundation jako obdarovaným
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy
č. OLP/2617/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a obecně prospěšnou společností
The Duke of Edinburgh's International Award Czech Republic Foundation, k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
2.

Termín: 31. 08. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 245/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2021

USNESENÍ č. 1240/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR "Dílenské vybavení, strojní zařízení a přístroje" Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Dílenské vybavení, strojní
zařízení a přístroje" Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 16. 08. 2021
USNESENÍ č. 1241/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení laboratoře chemie
NAKAP LK II“ Gymnáziem, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení laboratoře chemie
NAKAP LK II“ Gymnáziem, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 příspěvková organizace
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
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2.

s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1242/21/RK
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí vyrovnávací platby č. OLP/600/2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/600/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a Školním statkem
Frýdlant, příspěvkovou organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, kterým
se navyšuje vyrovnávací platba pro rok 2021 o 180.000 Kč a mění se termín pro vrácení nadměrně
poskytnuté vyrovnávací platby z 15. 2. 2022 na nový termín 15. 3. 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/600/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2021
USNESENÍ č. 1243/21/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. finančních darů:
a) ve výši 46.875 Kč na obědové služby ve prospěch 22 žáků školy v období
1. 9. 2021 – 31. 12. 2021 od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, IČ: 60254190,
ve výši 75.000 Kč na obědové služby ve prospěch 22 žáků školy v období
1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, IČ: 60254190,
věcných darů:
b)

2.

a)

potravin pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 42.624 Kč od spolku Potravinová
banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ: 63778181,
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b)

c)

potravin pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 37.544 Kč od spolku Potravinová
banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570,
příspěvková organizace, IČ: 49854360,
potravin pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 89.850 Kč od spolku Potravinová
banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ: 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, IČ: 49864351

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1244/21/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. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Husova 357/10, příspěvková organizace,
IČ: 70972826
navýšení čerpání fondu investic v celkové výši 273.400 Kč a změny v plánu investic organizace
na rok 2021:
a) zařazení nové akce „Automobil pětimístný“ v rozpočtu 360.000 Kč,
b) vyřazení stávající akce „Kamerová lupa Magni Link“ v rozpočtu 86.600 Kč,
2.

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

navýšení čerpání fondu investic ve výši 40.000 Kč a zařazení nové akce „Studie dětského hřiště“
v rozpočtu 40.000 Kč do Plánu investic organizace na rok 2021,
3. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 541.000 Kč na časové překlenutí
dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, konkrétně ve výši 141.000 Kč na zlepšení prostředí
pro výuku informatiky a ve výši 400.000 Kč na vybavení šaten po rekonstrukci,
4. Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková
organizace, IČ: 00856037,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 200.000 Kč a zařazené nové akce „Úprava prostor laboratoře
fyziky“ v rozpočtu 200.000 Kč do Plánu investic organizace na rok 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1245/21/RK
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti za rok 2020
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
závěry z projednávání zpráv o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2020
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit závěry z projednávání zpráv o činnosti příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2020 Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1246/21/RK
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Pedagogicko-psychologické poradny
a speciálně pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) výmaz místa, kde jsou poskytovány školské služby pedagogicko-psychologické poradny,
jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum,
Semily, příspěvková organizace, na adrese Josefa Jana Fučíka 61, 512 51 Lomnice
nad Popelkou, z rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2021,
b) zápis místa, kde jsou poskytovány školské služby pedagogicko-psychologické poradny,
jejíž činnost vykonává Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum,
Semily, příspěvková organizace, na adrese Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice, do rejstříku škol
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu
Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily, příspěvková
organizace, v rejstříku škol a školských zařízení.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1247/21/RK
Zadání VZMR „Předprojektové přípravné práce na objektech A a B“ Školním statkem
Frýdlant, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Předprojektové přípravné práce na objektech A a B“,
a to účastníku SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07
Liberec, IČ: 27497763, za nabídkovou cenu 1.330.000 Kč bez DPH, 1.609.300 Kč včetně DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek,
části C, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí
RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 1. odst. 5
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2021
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USNESENÍ č. 1248/21/RK
Příkazní smlouva „Propagace regionálních potravin v rámci akce FRESH FESTIVAL 2021"
Rada kraje po projednání
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/2644/2021 na „Propagaci regionálních potravin v rámci akce
FRESH FESTIVAL 2021“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Pigs Production s.r.o.,
IČ 29091667, Nad Týncem 1183/42, Doubravka, Plzeň, 312 00, v celkové výši max. 123.967 Kč
bez DPH, tj. 150.000 Kč včetně DPH
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, smlouvu k podpisu.
Termín: 31. 08. 2021
USNESENÍ č. 1249/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje, 2. etapa“ - informace
o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 14. 7. 2021 na 18. 8. 2021 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, 2. etapa“
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. 08. 2021
USNESENÍ č. 1250/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Křižany COLAS - SYNER, vedoucí společník COLAS CZ, a. s.,
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, a společník SYNER,
s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48292516, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(účastník překročil celkovou maximální nabídkovou cenu),
2. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(účastník překročil celkovou maximální nabídkovou cenu),
3.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka Integra stavby a. s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec,
IČO: 25014391, za nabídkovou cenu 37.610.804,90 Kč bez DPH, tj. 45.509.073,93 Kč včetně
DPH,

schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/712/2021 mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby
a. s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec, IČO: 25014391
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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. 1251/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka veřejné zakázky „TDI - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby - DNS“, a to společnost W-INVEST WŰNSCH s. r. o., se sídlem
Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431, dle ustanovení
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů - účastník nesplňuje zadávací podmínky,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to účastníka REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7,
293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 384.000 Kč bez DPH,
tj. 464.640 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí technického dozoru investora č. OLP/714/2021 mezi Libereckým krajem
a společností REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 20. 08. 2021
USNESENÍ č. 1252/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje III.“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1230/2019 „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje“ uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši, 3.142.945,67 Kč bez DPH, tj. 3.802.964,26 Kč včetně DPH,
méněpráce ve výši 23.939,05 Kč bez DPH, tj. 28.966,25 Kč včetně DPH, a odchylka
při zaokrouhlování oproti programu ASPE ve výši -0,04 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení celkové
ceny o částku 3.119.006,58 Kč bez DPH, tj. 3.773.997,96 Kč včetně DPH, na celkovou částku
157.184.258,96 Kč bez DPH, tj. 190.192.953,34 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2021
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USNESENÍ č. 1253/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/26837 a III/26836 Svojkov – Lindava“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2141/2020 uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi
Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 - Jinonice, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 259.416,63 Kč
bez DPH, tj. 313.894,12 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na částku
13.420.898,14 Kč bez DPH, tj. 16.239.286.75 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 08. 2021
USNESENÍ č. 1254/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021 - dodatek č. 259S/2021/3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek číslo 259S/2021/3 ke smlouvě číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021),
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČO: 70856508, kterým dochází k navýšení dotace na smlouvu číslo OLP/704/2021
(číslo poskytovatele: 259S/2021) o 30.443.000 Kč, na celkovou částku 223.381.709,88 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit dodatek
číslo 259S/2021/3 ke smlouvě číslo OLP/704/2021 (číslo poskytovatele: 259S/2021), o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 Státním fondem
dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, a Libereckým
krajem, Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 15. 08. 2021
USNESENÍ č. 1255/21/RK
Podněty k přezkumu využití výjimky vertikální spolupráce
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. Podnět k přezkumu využití výjimky vertikální spolupráce od podatele ČSAD Česká Lípa a.s.,
2.

3.
4.

Žádost o vyjádření k obsahu podnětu směřujícího k uzavření smlouvy na zajištění dopravní
obslužnosti v oblasti „západ“ prostřednictvím „vnitřního dopravce – společnosti ČSAD
Liberec, (‚vnitřní dopravce’) - formou ‚brutto’ režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek č. j. ÚOHS-P0391/2021/VZ,
Podnět k přezkumu využití výjimky vertikální spolupráce od podatele BUSCONNECT s.r.o.,
Žádost o vyjádření k obsahu podnětu směřujícího k uzavření smlouvy na zajištění dopravní
obslužnosti v oblasti „západ“ prostřednictvím „vnitřního dopravce – společnosti ČSAD
Liberec, (‚vnitřní dopravce’) - formou ‚brutto’ režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek č. j. ÚOHS-P0392/2021/VZ,
souhlasí
1. s Vyjádřením k podnětu na přezkoumání úkonů zadavatele č. j. ÚOHS-P0391/2021/VZ,
2. s Vyjádřením k podnětu na přezkoumání úkonů zadavatele č. j. ÚOHS-P0392/2021/VZ
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 20. 07. 2021
USNESENÍ č. 1256/21/RK
Písemné informace
a)
Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za I. pololetí 2021
b)
Přehled veřejných zakázek rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2021
c)
Informativní přehled veřejných zakázek v resortu kultury, památkové páče a cestovního
ruchu, za I. pololetí roku 2021
d)
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných
zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za I. pololetí 2021,
b) Přehled veřejných zakázek rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2021,
c)
d)

Informativní přehled veřejných zakázek v resortu kultury, památkové páče a cestovního ruchu,
za I. pololetí roku 2021,
Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek
odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

USNESENÍ č. 1257/21/RK
Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4016/2020 mezi Českou republikou-Ministerstvem
zdravotnictví a Libereckým krajem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou
plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 31. 7. 2021 na 31. 10. 2021,
b)

c)

dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4017/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
s poliklinikou Česká Lípa, a. s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu ZOLL EMV
731+ včetně příslušenství z 28. 7. 2021 na 28. 10. 2021,
dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4018/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu
ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 28. 7. 2021 na 28. 10. 2021

a ukládá
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
schválených dodatků.
Termín: 31. 08. 2021

……………………………..……
Ing. J a n S v i t á k
statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje

Liberec 22. 7. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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