Z á p i s č. 19
z 19. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 14. 9. 2021
Přítomno

6 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Ivana Jarošová,
Mgr. Petr Anton, Mgr. Josef Chýle, Bc. Markéta Berková
a Jitka Machálková

Omluven

Ing. Jan Sviták, Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Jiří Ulvr

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu z 18. RK
dne 7. 9. 2021
19. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil M. Půta, hejtman, v 8.20 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili
Ing. Květa Vinklátová a Mgr. Petr Tulpa. Sdělil, že z jednání se omluvili Ing. Jan Sviták,
Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Jiří Ulvr. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu
Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 6 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 18. RK dne 7. 9. 2021. Zápis ověřen byl, připomínky nikdo
nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 18. RK dne 7. 9. 2021

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021

Z

5.

Rozpočtové opatření č. 310/21 – dotace
na volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

6.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Zpracování projektové dokumentace
– výměna 2 ks výtahů v budově
A Krajského úřadu Libereckého kraje"
NEPŘEDLOŽENO

1

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

Zápis z 19. zasedání rady kraje ze dne 14. 9. 2021
Nepředloženo
7.

Poskytnutí finančních prostředků
ze Sociálního fondu Libereckého kraje

8.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 298/21 – úpravy v kapitole 917 05
Transfery, poskytnutí dotací sociálním
službám z prostředků Libereckého kraje
v roce 2021

9.

Změna složení Protidrogové komise
Rady Libereckého kraje
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele
Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí
Nepředloženo

10.

Výsledek výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Služby sociální
péče TEREZA, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Výsledek výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Domov
Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

Výsledek, zrušení a vypsání výběrového
řízení na funkci ředitele/ředitelky
zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb LK,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Rozpočtové opatření č. 308/21 – úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z programu Asistenční vouchery
Libereckého kraje

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

14.

Rozpočtové opatření č. 300/21 – úpravy
v kapitole 917 02 – Transfery, záštity
s finanční podporou a rozhodnutí
o poskytnutí dotace

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

15.

Žádost o změnu projektu příjemce
účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Ždírec

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

16.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 301/21 – úprava v kapitole 926 02
– Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu 2.2 – Regionální
inovační program

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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17.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Silnice II/262 Česká Lípa
– Dobranov“ a „Silnice II/268 Mimoň
- hranice Libereckého kraje“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

18.

Rozpočtové opatření č. 305/21 – úpravy
v kapitole 923 – Spolufinancování EU

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

19.

Zpráva o ukončení realizace projektu
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
„Školy bez bariér - Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27, p. o.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

20.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky „Restaurování - soubor
architektonických modelů - Socialismus
a Etnografie (Záchrana pokladů
z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

21.

Dohoda o provedení záchranného
archeologického výzkumu při stavební
akci „Silnice II/268 Mimoň – hranice
Libereckého kraje, 2. etapa“
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Nepředloženo
22.

Žádost o změnu projektu příjemce
účelové dotace z programu 2.5
Dotačního fondu – Martin Skalník

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

23.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí
odvodu

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

24.

Porušení rozpočtové kázně – prominutí
penále

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

Rozpočtové opatření č. 281/21 – úprava
kapitoly 916 04 – rozpočet přímých
výdajů regionálního školství územních
samosprávných celků roku 2021

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

26.

Rozpočtové opatření č. 302/21 – zapojení Z pís. Ing. Dan Ramzer
neinvestiční dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj – „Kompetence 4.0“
a úprava kapitoly 923 04

3

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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27.

Rozpočtové opatření č. 309/21 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí
účelové dotace Student Cyber Games,
z. s. na zabezpečení projektu s názvem
pIšQworky

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Potravinová pomoc
dětem v Libereckém kraji 7“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Zahájení výběrového řízení VZMR
"Dílenské vybavení, strojní zařízení
a přístroje II." Střední školou strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Úprava finančních dokumentů u
vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
32.

Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
– schválení návrhu na použití
likvidačního zůstatku, konečné zprávy
likvidátorky a účetní závěrky

33.

Rozpočtové opatření č. 306/21 - úprava
kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové
dotace z MŠMT

34.

Rozpočtové opatření č. 303/21 – úprava Z pís. Ing. Květa
kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí
Vinklátová
o poskytnutí účelové dotace – záštity
s finanční podporou

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

35.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky Vlastivědného
muzea a galerie v České Lípě,
příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

36.

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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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37.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 275/21 - snížení výdajů v kapitole
917 01 - Transfery a navýšení výdajů
v kapitole 917 07 - Transfery – oprava
Palackého stezky

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

38.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 304/21 – převod financí z kapitoly
917 07 - Transfery – Oslavy Ještědu
a navýšení v kapitole 914 07
– Působnosti-polepy autobusů

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

39.

Rozpočtové opatření č. 307/21 – úprava
kapitoly 917 08, zapojení účelových
dotací na náhradu škody způsobené
chráněnými živočichy do rozpočtu
Libereckého kraje 2021

Z pís. Václav Židek

40.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Školy bez bariér - Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
p. o. - III"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

41.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Gymnázium, Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou,
p. o. - zajištění statiky objektu
jídelny - II"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

42.

Veřejná zakázka „COV LK řemesel
- SŠŘS Jablonec nad Nisou,
p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 6

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

43.

Veřejná zakázka „COV LK řemesel
– SŠŘS Jablonec nad Nisou,
p. o. – rozšíření stavebních prací“
– dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

44.

Majetkoprávní operace – výpůjčka
nebytových prostor v budově „D“
Krajského úřadu Libereckého kraje
Krajské nemocnici Liberec a. s.
– prodloužení doby výpůjčky

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

45.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Nákup HW a SW“ Střední školou
strojní, stavební a dopravní, Liberec,
p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
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46.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Větrání tělocvičny – pavilon T“ Střední
školou gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
47.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí
– elektro vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

48.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí
– IT vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

49.

Poskytnutí antigenních testů
příspěvkovým organizacím Libereckého
kraje – testování zaměstnanců a klientů
sociálních služeb

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

50.

Veřejná zakázka „COV LK řemesel
– SŠŘS Jablonec nad Nisou,
p. o. – dílenské vybavení“
– dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

51.

Úprava finančních dokumentů
Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

52.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Nákup vícemístných
automobilů“

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

53.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti - Město Frýdlant

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

54.

Poskytnutí individuálních účelových
Z
dotací v oblasti dopravy z rozpočtu
Libereckého kraje pro Vodohospodářské
sdružení Turnov

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

55.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13
v obci Bílý Kostel nad Nisou“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

56.

Smlouva o spolupráci při realizaci
stavební akce „Rekonstrukce silnice
po opravě vodovodu a stavbě kanalizace
a ČOV v Hodkovicích nad Mohelkou,
Jílovém“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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57.

Revokace usnesení č. 1287/21/RK
– Výpůjčka nemovitého a movitého
majetku Školnímu statku Frýdlant,
p. o. Libereckým krajem

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

58.

Delegování zástupce Libereckého kraje
na jednání valné hromady Krajské
nemocnice Liberec, a.s.

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

59.

Rozpočtové opatření č. 311/21 - úpravy
kapitoly 917 09 - Transfery, dotace
MZ ČR

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

60.

Nabídka spolupráce při investičních
aktivitách obnovy vodohospodářských
sítí - rekonstrukce silnic III. třídy v obci
Loučky

61.

Různé

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 6, 9, 21, 31,45 a 46 nejsou předloženy.
M. Půta dodal, že k projednání bodu č. 32 Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – schválení
návrhu na použití likvidačního zůstatku, konečné zprávy likvidátorky a účetní závěrky, jsou přizváni
Ing. Kysilka – ředitel Školního statku Frýdlant, p. o. a Mgr. Daňková, likvidátorka Krajského statku
Frýdlant, s.r.o.
Mgr. Tulpa konstatoval, že k projednávání bodu č. 12 Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení
na funkci ředitele/ředitelky zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK,
příspěvková organizace, přizval Mgr. Aleše Lebedu a Mgr. Iva Bráta.
Ing. Miklík požádal o zařazení bodu č. 62 – Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění
provozu a správy datového skladu Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“.
Ing. Ramzer požádal o zařazení bodu č. 63 – Souhlas s deklarací podpory Libereckého kraje
projektům předloženým s žádostí o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
6
proti
0
zdržel se

byl přijat

0

M. Půta, na žádost JUDr. Doležala, nechal stáhnout bod č. 60 z návrhu programu.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3
pro 6 proti
0

zdržel se

0

byl přijat

3. (32) Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – schválení návrhu na použití likvidačního
zůstatku, konečné zprávy likvidátorky a účetní závěrky
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Tomáš Kysilka, jednatel společnosti Krajský statek Frýdlant,
s.r.o., Mgr. Olga Daňková, likvidátorka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., a Ing. Jiřina
Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

7

Zápis z 19. zasedání rady kraje ze dne 14. 9. 2021
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Doplnila, jakým způsobem probíhala
likvidace. Informovala, že úvěry jsou doplaceny.
Mgr. Daňková uvedla, že k 31. 8. 2021 byly uzavřeny účetní knihy a dochází k administrativním
krokům vedoucích k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Dochází k odeslání daňového
přiznání a dalších souvisejících dokladů na finanční úřad. Je potřeba obdržet od všech úřadů, státního
oblastního rejstříku a pojišťovny, potvrzení o tom, že nikde nejsou nedoplatky.
Ing. Princová doplnila, že později bude připraven materiál do rady kraje, týkající stavu a dalšího
postupu. Uvedla, že Školnímu statku Frýdlant bude odeslán pravděpodobně provozní příspěvek,
z důvodu,
že se počítalo s převodem likvidačního zůstatku. K převodu likvidačního zůstatku dojde, až bude vše
uzavřeno.
Ing. Miklík vznesl dotaz týkající se dotačních titulů.
Ing. Princová uvedla, že převod dotačních titulů proběhl bez problémů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1507/21/RK
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku,
konečné zprávy likvidátorky a účetní závěrky
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, po projednání,
schvaluje
a) konečnou zprávu likvidátorky společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci Mgr. Olgy
Daňkové ze dne 31. 8. 2021,
b) návrh na rozdělení likvidačního zůstatku dle konečné zprávy likvidátorky ze dne 31. 8. 2021,
c) účetní závěrku společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci ze dne 31. 8. 2021,
tj. ke dni zpracování konečné zprávy likvidátorky,
místo archivace dokumentů společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, a to na adrese
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, v sídle Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace,
rozhoduje
o zaúčtování hospodářského výsledku společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, za rok 2021 - ztráty ve výši
4.231.566,15 Kč na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let
a ukládá
a) Mgr. Olze Daňkové, likvidátorce společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci zajistit
další zákonné kroky včetně výmazu společnosti z veřejných rejstříků,
d)

b)

Termín: 31. 12. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zabezpečit na základě předávacích protokolů svěření veškerého
movitého majetku po společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci, dle inventarizace
k 31. 8. 2021, Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci.

hlasování č. 4

pro

6

proti

0

8

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat
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4. (12) Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Aleš Lebeda, Mgr. Ivo Brát a Ing. Jiří Tichý, vedoucí
oddělení příspěvkových organizací.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Aleš Lebeda a Mgr. Ivo Brát se v krátkosti představili.
Mgr. Tulpa předložil návrh na úpravu usnesení, s nímž členové rady kraje souhlasili.
M. Půta nechal bez dalších připomínek a diskuze hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1508/21/RK
Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb LK, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
rozhoduje
o zrušení výběrového řízení na pozici na místo ředitele/ředitelky zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
souhlasí
1. s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská
269, 463 11 Liberec 30, IČO: 70868476,
2. se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek
a informatiky, náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí
a zemědělství,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Jan Gabriel, ředitel zařízení Dům seniorů Františkov – Liberec, příspěvková organizace,
Dana Morcová, vedoucí oddělení humanitního, Magistrát města Liberec,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Lukáš Pohanka, starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Ivo Brát, ředitel zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
účastníků o zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
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2.

Termín: 14. 10. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,

3.

Termín: 17. 09. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
hlasování č. 5

pro

6

proti

0

Termín: 07. 12. 2021
zdržel se
0

byl přijat

5. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1509/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 439/21/RK, 445/21/RK, 888/21/RK, 996/21/RK, 1040/21/RK,
1041/21/RK, 1046/21/RK, 1047/21/RK, 1088/21/RK, 1108/21/RK, 1116/21/RK, 1120/21/RK,
1121/21/RK, 1133/21/RK, 1139/21/RK, 1146/21/mRK, 1158/21/RK, 1159/21/RK, 1163/21/RK,
1165/21/RK, 1175/21/RK, 1180/21/RK, 1181/21/RK, 1184/21/RK, 1189/21/RK, 1214/21/RK,
1217/21/RK, 1218/21/RK, 1219/21/RK, 1221/21/RK, 1223/21/RK, 1237/21/RK, 1244/21/RK,
1248/21/RK, 1249/21/RK, 1252/21/RK, 1253/21/RK, 1263/21/RK, 1280/21/RK, 1281/21/RK,
1284/21/RK, 1297/21/RK, 1298/21/RK, 1308/21/RK, 1310/21/RK, 1311/21/RK, 1331/21/RK,
1332/21/RK, 1333/21/RK, 1335/21/RK, 1345/21/RK, 1346/21/RK, 1359/21/RK, 1363/21/RK,
1366/21/RK, 1375/21/RK, 1381/21/RK, 1382/21/RK, 1384/21/RK, 1385/21/RK, 1388/21/RK,
1393/21/RK, 1394/21/RK, 1426/21/RK, 1427/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 154/VI/20/RK ad b) z 30. 8. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1309/21/RK z 31. 8. 2021 na 30. 9. 2021,
- 1330/21/RK z 31. 8. 2021 na 30. 9. 2021,
- 1373/21/RK z 31. 8. 2021 na 15. 9. 2021.
hlasování č. 6
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1510/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 7. 8. 2021 do 3. 9. 2021.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 7
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (5) Rozpočtové opatření č. 310/21 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1511/21/RK
Rozpočtové opatření č. 310/21 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 310/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 o poskytnutou
neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.000.000 Kč (ÚZ 98 071) na zajištění voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, a kterým se zároveň navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje
o 1.000.000 Kč v kapitole 911 15 – Krajský úřad
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 310/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 8
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. (7) Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1512/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnankyni Libereckého kraje
zařazené do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly
925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.000 Kč
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finančního daru příslušné
zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené do krajského úřadu.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 9
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. (8) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 298/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery,
poskytnutí dotací sociálním službám z prostředků Libereckého kraje v roce 2021
Na jednání rady kraje byl znovu přizván Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o finanční podporu z HV2.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1513/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 298/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery,
poskytnutí dotací sociálním službám z prostředků Libereckého kraje v roce 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 298/21, kterým se upravují ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje, dle zvláštního zákona, ve výši 7.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to
snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 7.000.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši
7.000.000 Kč,
s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb (dofinancování) na rok 2021, jejichž služby jsou zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021+ v úhrnném objemu
7.000.000 Kč, níže uvedeným příjemcům ve výši,
a)

2)

Poř.
číslo

Název poskytovatele

IČO

Sídlo

Registrační
číslo

Druh sociální
služby

Výše
dotace v
Kč

01.

ADVAITA, z.ú.

65635591

Rumunská 14/6, 460 01
Liberec IV-Perštýn

6552817

§ 37 odborné sociální
poradenství

32.000

02

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

7559709

§ 39 osobní asistence

154.000

03

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

7135154

§ 39 osobní asistence

67.000
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04

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

9349276

§ 39 osobní asistence

93.000

05

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

3852372

§ 39 osobní asistence

100.000

06

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

2453453

§ 56 tlumočnické služby

13.000

07

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

1656576

§ 44 odlehčovací služby

25.000

08

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

5362299

§ 44 odlehčovací služby

15.000

09

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

2164863

§ 44 odlehčovací služby

15.000

10.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého
kraje, o.p.s.

26593980

Zahradní 415/10, 460 01
Liberec XI-Růžodol I

6806376

§ 44 odlehčovací služby

15.000

2084701

§ 40 pečovatelská služba

90.000

Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

11.

Město Jilemnice

00275808

12.

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460 07
Liberec III-Jeřáb

3959325

§ 54 raná péče

97.000

13.

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Matoušova 406/20, 460 07
Liberec III-Jeřáb

4823957

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

76.000

14.

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec, p. o.

65100654

7665554

§ 44 odlehčovací služby

34.000

Krejčího 1172/3, 460 06
Liberec 6

15.

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec, p. o.

65100654

Krejčího 1172/3, 460 06
Liberec 6

6722018

§ 40 pečovatelská služba

290.000

16.

Maják Plus, z.ú.

07934335

Konopná 776/8, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14
Liberec

8935632

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

17.

Diakonie Beránek z.s.

40233189

1. máje 868/11, 460 07
Liberec III-Jeřáb

5231429

§ 40 pečovatelská služba

95.000
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18.

Romodrom o.p.s.

26537036

Rybná 716/24, 110 00
Praha 1 – Staré Město

1161877

§ 69 terénní programy

86.000

19.

Romodrom o.p.s.

26537036

Rybná 716/24, 110 00
Praha 1 – Staré Město

1464519

§ 37 odborné sociální
poradenství

18.000

20.

Diakonie ČCE – středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

5741111

§ 40 pečovatelská služba

67.000

21.

Diakonie ČCE – středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

8492814

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

22.

Diakonie ČCE – středisko
v Jablonci nad Nisou

73633992

5. května 193/2, 466 01
Jablonec nad Nisou

3428319

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

45.000

23.

Alvalída z.s.

44224711

Hanychovská 743/3, 460
07 Liberec III – Jeřáb

5293571

§ 46 denní stacionáře

59.000

24.

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

nám. Českých bratří 36/1,
460 05 Liberec VKristiánov

5227172

§ 51 chráněné bydlení

149.000

25.

Společnost Dolmen, z.ú.

27291049

nám. Českých bratří 36/1,
460 05 Liberec VKristiánov

6650186

§ 67 sociálně terapeutické
dílny

27.000

26.

Dům penzion pro
důchodce, příspěvková
organizace

60254050

Tyršova 1340, 468 51
Smržovka

1526260

§ 40 pečovatelská služba

46.000

27.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Křižíkova 980, 473 01
Nový Bor

2930990

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

45.000

28.

REVA o.p.s.

25447726

Na Perštýně 352/33, 460
01 Liberec IV-Perštýn

2049573

§ 39 osobní asistence

1273599

§ 66 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

27.000

268.000

29.

Přístav 3V, z. ú

06627421

Bezručova 503, 463 31
Chrastava

30.

Město Raspenava

00263141

Fučíkova 421464 01,
Raspenava

2587147

§ 40 pečovatelská služba

9.000

31.

Domov U Spasitele,
středisko Husitské diakonie

73632791

Máchova 650, 464 01
Frýdlant v Čechách

3988103

§ 49 domovy pro seniory

156.000

32.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

1303151

§ 63 noclehárny

20.000

33.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

1020591

§ 61 nízkoprahová denní
centra

24.000
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34.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

5918012

§ 57 azylové domy

41.000

35.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

3822869

§ 63 noclehárny

19.000

36.

NADĚJE

00570931

K Brance 11/19e, 155 00
Praha 13 – Stodůlky

2481915

§ 61 nízkoprahová denní
centra

31.000

37.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635/24, 120 00
Praha 2 – Vinohrady

5713240

§ 69 terénní programy

54.000

38.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635/24, 120 00
Praha 2 – Vinohrady

6719009

§ 37 odborné sociální
poradenství

27.000

39.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635/24, 120 00
Praha 2 – Vinohrady

5235056

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

40.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471 24 Mimoň
I

7555345

§ 69 terénní programy

11.000

41.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

9958898

§ 57 azylové domy

42.000

42.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

3146268

§ 57 azylové domy

58.000

43.

Charita Liberec

26520699

Uhlířská 424/7, 460 01
Liberec XI-Růžodol

6940940

§ 49 domovy pro seniory

85.000

44.

Návrat, o.p.s.

27323773

Široká 304/68, 460 07
Liberec III-Jeřáb

6224406

§ 57 azylové domy

54.000

45.

Buona Strada, s.r.o.

04570243

Venušina 554/6, 460 01
Liberec I-Staré Město

7885329

§ 46 denní stacionáře

39.000

46.

Ruprechtický farní spolek

27016781

Divoká 1186, 460 14
Liberec XIV - Ruprechtice

9603734

§ 46 denní stacionáře

36.000

47.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

8791447

§ 37 odborné sociální
poradenství

11.000

48.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

6374958

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

18.000

49.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

3910140

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

45.000
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50.

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

51.

52.

53.

8054292

§ 66 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

11.000

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

5063729

§ 69 terénní programy

11.000

Na jihu 553, 506 01 JičínNové Město

2584331

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

27.000

7890129

§ 70 sociální rehabilitace

14.000

7207666

§ 40 pečovatelská služba

46.000

26636328

Oblačná 450/1, 460 05
Liberec V-Kristiánov

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblastní charita Jičín

73633755

ELVA HELP z.s.

26586100

Palachova 504/7, 460 01
Liberec I – Staré Město

Velké Hamry 362, 46845
Velké Hamry

54.

Město Velké Hamry

00262595

55.

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523, 513 01
Semily Podmoklice

3949768

§ 40 pečovatelská služba

55.000

56.

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523, 513 01
Semily Podmoklice

3732526

§ 49 domovy pro seniory

290.000

57.

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Bavlnářská 523, 513 01
Semily Podmoklice

2308616

§ 50 domovy se zvláštním
režimem

290.000

58.

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

68247877

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

3790182

§ 46 denní stacionáře

44.000

60.

Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace

68247877

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

6907978

§ 44 Odlehčovací služby

38.000

61.

Charita Most

70828920

Františka Malíka 956/16a,
434 01 Most

1807508

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

62.

Charita Most

70828920

Františka Malíka 956/16a
434 01 Most

8696715

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

50.000

63.

Charita Most

70828920

Františka Malíka 956/16a,
434 01 Most

8501960

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

16.000
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64.

Zdravotně sociální služby
Turnov, příspěvková
organizace

00854883

28.října 812, 511 01
Turnov

4234054

§ 49 domovy pro seniory

290.000

65.

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Panská 199, 472 01 Doksy

8609487

§ 49 domovy pro seniory

221.000

66.

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Panská 199, 472 01 Doksy

4493554

§ 40 pečovatelská služba

33.000

67.

Město Cvikov

00260410

Náměstí Osvobození 63,
471 54 Cvikov I

2700736

§ 40 pečovatelská služba

44.000

68.

Město Rychnov u Jablonce
nad Nisou

00262552

2552651

§ 40 pečovatelská služba

21.000

69.

Alzheimercentrum Česká
Lípa z.ú.

7234571

9220832

§ 50 domovy se zvláštním
režimem

126.000

70.

Compitum, z.s.

26571129

Vysoká 4231/35, 466 02
Jablonec nad Nisou

6769479

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

36.000

71.

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

Nezvalova 662/18, 460 15
Liberec XV-Starý Harcov

1226991

§ 50 domovy se zvláštním
režimem

81.000

72.

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

27283518

Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa

4501907

§ 52 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
ústavní péče

4.000

73.

Obec Horní Branná

00275735

Horní Branná 262, 512 36
Horní Branná

7177985

§ 40 pečovatelská služba

32.000

74.

Město Frýdlant

00262781

Nám.T. G. Masaryka 37,
464 01 Frýdlant

2088349

§ 40 pečovatelská služba

45.000

75.

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

5968921

§ 44 odlehčovací služby

18.000

76.

Spokojený domov, o.p.s.

29043913

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

7253089

§ 40 pečovatelská služba

45.000

77.

Maják NMPS, z. ú.

08848254

7356784

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

78.

Maják NMPS, z. ú.

08848254

3661910

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

18.000

3069495

§ 44 odlehčovací služby

54.000

Husova 490, 468 02
Rychnov u Jablonce nad
Nisou

U Nemocnice 2696, Česká
Lípa, 470 06 Česká Lípa

Švermova 853, 463 65
Nové Město pod Smrkem

Švermova 853, 463 65
Nové Město pod Smrkem

79.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem 321/1, 460
01 Liberec IV-Perštýn
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81.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem 321/1, 460
01 Liberec IV-Perštýn

9543067

§ 37 odborné sociální
poradenství

25.000

82.

Město Chrastava

00262871

náměstí 1. máje 1, 463 31
Chrastava

7777619

§ 40 pečovatelská služba

36.000

83.

MAREVA z.s.

01679198

Na Pískovně 657/24, 460
14 Liberec XIVRuprechtice

7734736

§ 40 pečovatelská služba

56.000

84.

Město Stráž pod Ralskem

00260967

Revoluční 164, 471 27
Stráž pod Ralskem

2574699

§ 40 pečovatelská služba

27.000

85.

Město Nové Město pod
Smrkem

00263036

Palackého 280, 463 65
Nové Město pod Smrkem

8227630

§ 40 pečovatelská služba

31.000

86.

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

43256503

Emilie Floriánové 1736/8,
466 01 Jablonec nad Nisou

1947710

§ 44 odlehčovací služby

45.000

87.

Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

43256503

Emilie Floriánové 1736/8,
466 01 Jablonec nad Nisou

8396068

§ 40 pečovatelská služba

175.000

89.

Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o.

00829838

Nemocniční 4446/15, 466
01 Jablonec nad Nisou

3702507

§ 52 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
ústavní péče

27.000

90.

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

02107538

Školní 2213, 470 01,
Česká Lípa

9072226

§ 66 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

21.000

91.

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

25405080

Generála Svobody 83/47,
460 01 Liberec XIII-Nové
Pavlovice

4873800

§ 39 osobní asistence

76.000

92.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

3775974

§ 69 terénní programy

18.000

93.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

1220799

§ 58 domy na půl cesty

37.000

94.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

8306216

§ 69 terénní programy

90.000

95.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

3801846

§ 59 kontaktní centra

24.000

96.

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického
1929/9, 434 01 Most

1229581

§ 59 kontaktní centra

54.000
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97.

Maják Hrádek z.ú.

08751641

Moskevská 438, 463 34
Hrádek nad Nisou

8752756

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

98.

Charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

2925974

§ 65 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

63.000

99.

Charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

6790491

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

27.000

100.

Charita Česká Lípa

70226148

Dubická 992/14, 470 01
Česká Lípa

1297986

§ 57 azylové domy

101.

Déčko Liberec z.s.

68455232

Švermova 32/35, 460 10
Liberec X-Františkov

9813481

§ 37 odborné sociální
poradenství

51.000

102.

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022,
Předměstí, 412 01
Litoměřice

3632154

§ 40 pečovatelská služba

49.000

103.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec – Starý Harcov

3166608

§ 48 domovy pro osoby se
zdravotním postižením

114.000

104.

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323, 4160 15
Liberec – Starý Harcov

7044506

§ 51 chráněné bydlení

159.000

105.

Domov důchodců a dům s
pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková
organizace

71167463

Nové Zákupy 500, 471 23,
Zákupy

3001174

§ 49 domovy pro seniory

141.000

106.

Město Hodkovice nad
Mohelkou

00262820

Nám. T. G. Masaryka 1,
463 42 Hodkovice nad
Mohelkou

3886672

§ 40 pečovatelská služba

79.000

108.

SeniA z.s.

27010031

Dlouhá 1376/25a, 466 01
Jablonec nad Nisou

5792926

§ 45 centra denních
služeb

18.000

109.

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Školní 2213, 470 01 Česká
Lípa

6732891

§ 57 azylové domy

57.000

110.

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Školní 2213, 470 01 Česká
Lípa

8170444

§ 57 azylové domy

9.000

111.

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Školní 2213, 470 01 Česká
Lípa

8788790

§ 49 domovy pro seniory

278.000

112.

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Školní 2213, 4701 Česká
Lípa

1410170

§ 40 pečovatelská služba

153.000

Celkem

110.000

7. 000.000
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3)

s neposkytnutím dotací níže uvedeným subjektům v rámci dotačního řízení pro poskytovatele
sociálních služeb (dofinancování) na rok 2021, z důvodu administrativního nesouladu jejich
žádosti s Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na dofinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2021, jako nedílné součásti vyhlášení dotačního řízení

Poř.
číslo

Název

IČO

59.

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

68247877

Roztocká 994,
514 01 Jilemnice

5312119

§ 47 týdenní stacionáře

Chybí příloha č. 3 - Doplněné
údaje v Katalogu, chybná příloha
č. 1 - Rozpočet nákladů.

80.

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem
321/1, 460 01
Liberec IVPerštýn

4343228

§ 44 odlehčovací služby

Chybná příloha č. 1 - Rozpočet
nákladů.

88.

Sociální služby města
Nový Bor,
příspěvková
organizace

75143861

B. Egermanna
950, 473 01 Nový
Bor

1280179

§ 46 denní stacionáře

Chybí příloha č. 2 - Elektronicky
podepsaná žádost.

107.

SeneCura
SeniorCentrum
Liberec s.r.o.

7333919

Ke Smíchovu
1144/144, 154 00
Praha – Slivenec

9964505

§ 49 domovy pro seniory

Překročen maximální limit
požadavku.

113.

Sdružení TULIPAN,
z. s.

26672472

Sokolská 113/8,
460 01 Liberec I
– Staré Město

8533092

§ 51 chráněné bydlení

Žádost zaslána po termínu.

4)

Registračn
í číslo

Sídlo

Druh sociální služby

Administrativní nesoulad

se vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci

a ukládá
a)
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 298/21 ke schválení
a rozhodnutí o poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,
Termín: 21. 09. 2021
b)
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podpis smluv s poskytovateli sociálních
služeb za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 298/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 15. 12. 2021
hlasování č. 10
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1514/21/RK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace,
20
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jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Bc. Marii Vojtíškovou
do funkce ředitelky zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, s účinností
od 1. 12. 2021
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Bc. Marie Vojtíškové do funkce ředitelky zařízení Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
2.

Termín: 14. 10. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit radě kraje
hodnotící zprávu ředitelky, před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
hlasování č. 11

pro

6

proti

0

Termín: 01. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

11. Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1515/21/RK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Ing. Pavla Kose,
do funkce ředitele zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, s účinností od 1. 12. 2021
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Ing. Pavla Kose do funkce ředitele zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace,
2.

Termín: 14. 10. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit radě kraje
hodnotící zprávu ředitele, před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
hlasování č. 12

pro

6

proti

0

Termín: 01. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

12. (49) Poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím Libereckého kraje – testování
zaměstnanců a klientů sociálních služeb
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
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Ing. Tichý uvedl, že od 1. 9. 2021 je zavedeno testování zaměstnanců, klientů a uživatelů v sociálních
službách. Jedná se o převod antigenních testů na příspěvkové organizace.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1516/21/RK
Poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím Libereckého kraje – testování
zaměstnanců a klientů sociálních služeb
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
bezúplatném převodu antigenních testů z nosohltanu ROCHE Rapid v hodnotě 116,53 Kč včetně
DPH/1 ks pro testování zaměstnanců v sociálních službách a klientů a uživatelů pobytových
sociálních služeb od 1. 9. 2021 těmto příspěvkovým organizacím Libereckého kraje,
Název
Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Počet
testů
850

Cena testů

Sídlo

99 050,50

Lužická 920/7, 460 01 Liberec
1 - Staré Město

OSTARA, příspěvková organizace

250

29 132,50

Pivovarská 693, 471 54
Cvikov

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

250

29 132,50

Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace

375

43 698,75

Hradecká 2905, 470 06 Česká
Lípa

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace

500

58 265,00

Benešov u Semil 180, 512 06
Benešov u Semil

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace

500

58 265,00

Benešova 1, 471 52 Sloup v
Čechách

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace

700

81 571,00

Dolní Rokytnice 291, 512 44
Rokytnice nad Jizerou

Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

700

81 571,00

ul. V. Nezvala 87/14, 466 02
Jablonec nad Nisou

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace

700

81 571,00

Velké Hamry 600, 468 45
Velké Hamry

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

600

69 918,00

U Sila 321, 463 11 Liberec 30

Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace

500

58 265,00

Zámecká 39/IV, 463 43
Český Dub

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

700

81 571,00

Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace

700

81 571,00

Jindřichovice pod Smrkem č.
p. 238, 463 66 Jindřichovice
p.S.
Domažlická 880/8, 460 10
Liberec 3

Domov Raspenava, příspěvková organizace

500

58 265,00

Fučíkova 432, 463 61
Raspenava

APOSS Liberec, příspěvková organizace

300

34 959,00

Zeyerova 832/24, 460 01
Liberec 1

Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace

100

11 653,00

Liberecká 451, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace

250

29 132,50

U Balvanu 2, 466 01 Jablonec
nad Nisou

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

400

46 612,00

Pekárkova 572/5, 460 01
Liberec 15
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8 875

1 034 203,75

schvaluje
vzor předávacího protokolu k poskytnutí antigenních testů příspěvkovým organizacím zřizovaných
Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, zajistit předání antigenních testů vybraným příspěvkovým
organizacím Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 13
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (52) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup vícemístných automobilů“
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1517/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup vícemístných automobilů“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup vícemístných automobilů“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů v rámci centralizovaného zadávání,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, 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. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ing. Drahomír Nesvadba, oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Zdeňka Slavíková, Dětský domov Dubá - Deštná, Deštná 6, 472 01 Doksy, příspěvková
organizace,
náhradník Jiří Straka, řidič, Dětský domov Dubá - Deštná, Deštná 6, 472 01 Doksy, příspěvková
organizace,
Mgr. Ilona Pírková, Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
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náhradník: Judita Ondřejková, Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
Ing. Pavel Kos, Domov Sluneční dvůr příspěvková organizace,
náhradník Bc. Jiřina Choděrová, Domov Sluneční dvůr příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“,
2.

3.

4.

smlouvu o centralizovaném zadávání č. OLP/3248/2021 mezi Libereckým krajem a Dětským
domovem Dubá - Deštná, Deštná 6, 472 01 Doksy, příspěvková organizace, Deštná 6,
472 01 Doksy, IČO: 63778181,
smlouvu o centralizovaném zadávání č. OLP/4226/2021 mezi Libereckým krajem a organizací
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa,
464 01, IČO: 48282961,
smlouvu o centralizovaném zadávání č. OLP/4227/2021 mezi Libereckým krajem a organizací
Domov Sluneční dvůr příspěvková organizace, IČO: 48282936

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.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 14
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (13) Rozpočtové opatření č. 308/21 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že dochází k podpoře přípravy jiných
žadatelů, kteří připravují velké projekty ve výzkumu a vývoji.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1518/21/RK
Rozpočtové opatření č. 308/21 – úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Asistenční vouchery Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 308/21, kterým se upravují specifické ukazatele ve výdajové kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
453.577 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1. snížením nerozepsaných rezerv projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ ve výši
241.077 Kč a převedením nevyčerpaných prostředků příjemce Krajská nemocnice Liberec,
a.s. z titulu odstoupení od smlouvy, akce „SALK II – AV – KNL Euronanomed“ ve výši
212.500 Kč,
2. navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů ve výdajové kapitole
923 02 – Spolufinancování EU v souhrnné výši 453.577 Kč,
souhlasí
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1.

s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje“, program Asistenční vouchery Libereckého kraje, v úhrnné
výši 453.577 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:

Příjemce dotace/ žadatel

Technická univerzita v Liberci

Právní forma

Vysoká škola

IČO

46747885

Název projektu

Příprava projektové žádosti do výzvy
Horizon Europe – Teaming for Excellence

Název projektového záměru

Využití hybridních technik při výrobě
aditivních materiálů
Hybrid
techniques
for
Additive
Manufacruring (HITECH4AM)

Účel projektu

Zajistit podporu při přípravě mezinárodní
projektové
žádosti
prostřednictvím
odborného poradenství.

Účel projektového záměru

Významně podpořit vědeckou excelenci a
inovační kapacitu CxI TUL prostřednictvím
nového centra excelence ve spolupráci se
strategickým partnerem - společností
Fraunhofer
(SRN).
Nové
společné
výzkumné centrum bude zaměřeno na
výzkum v oblasti zvýšení užitných a
fyzikálních vlastností výrobků pomocí
řízené a cílené optimalizace struktury
materiálů a využití hybridních technik při
jejich výrobě. Centrum je přirozené
pokračování
několikaleté
vědecké
spolupráce mezi výzkumnými partnery, kdy
se obě instituce vhodně multioborově
doplňují
a
mohou
tak
vytvořit
komplementární a ucelenou platformu pro
dosahování excelentních výsledků v oblasti
aplikovaného výzkumu.

Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč) 316.620
Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

269.127

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 9. 2021 – 5. 10. 2021
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Příjemce dotace/ žadatel

Photon Water Technology, s. r. o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

IČO

04568095

Název projektu

Příprava projektové žádosti „Snížení
projevů
eutrofizace
s dopadem
na
biodiverzitu významných vodních ploch
v Libereckém kraji“

Název projektového záměru

Snížení projevů eutrofizace s dopadem na
biodiverzitu významných vodních ploch
v Libereckém kraji

Účel projektu

Zajistit podporu při přípravě mezinárodní
projektové
žádosti
prostřednictvím
odborného poradenství.

Účel projektového záměru

Implementace inovativních technologií
v oblasti hospodaření na čtyřech vodních
nádržích v Libereckém kraji pro snížení
živinové zátěže a stabilizace ekosystémů,
řešení problematiky nekontrolovatelného
nadměrného růstu řas a sinic v důsledku
silné eutrofizace povrchových vod. Projekt
cílí na šetrné neinvazivní postupy a
technologie přispívající k potlačení těchto
dopadů a s tím souvisejícím růstem sinic a
řas. Aplikován bude komplexní přístup
využívající soubor postupů adaptovaný a
aplikovaný na míru pro každou vodní
plochu.

Parametry projektu

Projektová žádost – 1x

Celkové plánované náklady projektu (Kč) 217.000
Podíl dotace na nákladech projektu (%)

85

Dotace v maximální výši (Kč)

184.450

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu
„Smart Akcelerator II Libereckého kraje, program Asistenční vouchery Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 308/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.
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2.

Termín: 26. 10. 2021
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
a) poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
b)

Termín: 21. 09. 2021
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace ke schválení.

hlasování č. 15

pro

6

proti

0

Termín: 21. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

15. (14) Rozpočtové opatření č. 300/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční
podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1519/21/RK
Rozpočtové opatření č. 300/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční
podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 300/21, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického ukazatele „Podpora
ojedinělých projektů v oblasti rozvoje kraje“ o částku 10.000 Kč a zavedení specifického ukazatele
„Sedlíšťácké slavnosti“ s částkou 10.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Sedlíšťáci, z.s., se sídlem,
Sedlíšťka 29, 463 44 Vlastibořice, IČ: 09683399 na projekt „Sedlíšťácké slavnosti“ do výše
10.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3048/2021 na projekt
„Sedlíšťácké slavnosti“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a příjemcem Sedlíšťáci, z.s., se sídlem,
Sedlíšťka 29, 463 44 Vlastibořice, IČ: 09683399
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady
kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova smlouvu o poskytnutí dotace
č. OLP/3048/2021, k podpisu,
2.

Termín: 30. 09. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 300/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 16

pro

6

proti

0

27

Termín: 26. 10. 2021
zdržel se
0

byl přijat
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16. (15) Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec
Ždírec
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že se jedná o nestandardní žádost
o prodloužení.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1520/21/RK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy venkova – obec Ždírec
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Ždírec o změnu termínu realizace v projektu „Obnova herních prvků na dětském hřišti“,
mění
část usnesení č. 920/21/RK ze dne 1. 6. 2021 v části termín realizace projektu „Obnova herních prvků
na dětském hřišti“ příjemce obec Ždírec, č. p. 7, 472 01 Ždírec, IČ 00673463, z původního termínu
realizace 1. 5. 2021 – 31. 12. 2021 na nový termín realizace 1. 5. 2021 – 30. 9. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 17
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (16) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační
fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.2 – Regionální inovační program
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1521/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond,
rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.2 – Regionální inovační program
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 301/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 3.006.616 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 - Regionální inovační program o celkovou
částku 3.006.616 Kč,
navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu
č. 2.2 - Regionální inovační program ve výši 3.006.616 Kč,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program v úhrnné výši
3.006.616 Kč, níže uvedeným subjektům do výše:
b)
2.

Poř. číslo
IČ

1
61325732
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Příjemce dotace/ žadatel

Millenium Technologies a.s., pracoviště VTP Dubá

Právní forma

Akciová společnost

Název projektu

Využití vitrifikované strusky jako plniva
geopolymerních kompozitů
Projekt je zaměřen na produkt plazmového
zplyňování - vitrifikovanou strusku. Snahou je
prokázat bezpečnost a použitelnost tohoto
materiálového odpadu, např. ve stavebnictví.
Přínosem je zlepšení technologie plazmového
zplyňování odpadů.
Závěrečná měřící zpráva 1ks

Účel projektu

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

200.000 Kč
Podíl dotace na nákladech projektu (%)
70 %
Dotace v maximální výši (Kč)

140.000 Kč

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.12.2021 – 30.6.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

2
09784781
OutdoorKWAK s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Lehká šustka Nisa
Cílem projektu je vývoj ultra lehké bundy KWAK
Nisa s nanovlákennou čili polyuretanovou
membránou do extrémních klimatických podmínek
tak, aby splňovala nejvyšší nároky na komfortní
vlastnosti.
Prototyp KWAK šustka Nisa 5ks
Technická zpráva TUL 1ks

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

285.714 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.01.2022 - 31.12.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

3
28855159
LIMESA meters s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Řídící software pro nový typ průtokoměru

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Účelem je vytvoření obslužného firmwaru
průtokoměru (32bitový procesor) tak, aby nově
umožňoval značně zvýšenou přesnost měření a
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implementaci moderních rozhraní pro digitální
přenosy dat a komunikaci.
Parametry projektu

Řídící firmware průtokoměru (32bitový procesor) 1
ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

295.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
67,80 %
Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu
01.01.2022-31.12.2022
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

4
27301745
G&B beads, s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Experimentální ověření výrobní technologie
využívající sklářské formy vyrobené s podporou 3D
tisku
Ověření inovativního technologického řešení s
využitím 3D tisku pro výrobu pozitivních modelů,
pomocí kterých budou vyrobeny negativní formy pro
tavbu odpadu z bižuterní výroby do podoby
sklářských komponent vyráběných v malých dávkách.
informační rešerše ve specializovaných znalostních
databázích 1ks

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

3D modely (designy) bižuterních komponent 3ks
pozitivní modely vyrobené 3D tiskem 6ks
experimentálně získané vzorky bižuterních
komponent 3 typy
návrh technologického postupu/zpráva o testování
inovativního postupu 1ks
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

236.000 Kč
69,92 %
165.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
Dotace v maximální výši (Kč)
Investice/ Neinvestice

Neinvestice
Termín realizace projektu

01.10.2021 - 31.05.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

5
04568095
Photon Water Technology s. r. o.
Společnost s ručením omezeným
Smart systém pro srážení živin (fosforu) v
povrchových vodách
Účelem projektu je ověření technické/technologické
proveditelnosti smart systému dávkování činidel pro
srážení živin (fosforu) v povrchových vodách v praxi
a v reálných podmínkách - navržení, osazení,
testování a optimalizace prototypu.

Právní forma
Název projektu
Účel projektu
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návrh prototypu a technická dokumentace smart
systému dávkování činidel pro srážení živin (fosforu)
v povrchových vodách 1ks

Parametry projektu

provozní manuál k navrženému zařízení 1ks
výzkumná zpráva – vyhodnocení dat z laboratorních
experimentů a dat z provozování smart systému 1ks
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

290.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,97 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.07.2021 - 31.05.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

6
25286421
SIAM, spol. s r.o.
Společnost s ručením omezeným
Vývoj stroje pro rytce skla

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Účelem projektu je vývoj nového stroje pro rytce
skla, který bude kvalitní a zároveň cenově dostupný.
Parametry projektu

výkresová dokumentace ryteckého stroje
1 ks
funkční vzorek ryteckého stroje 1 ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)
285.000 Kč
69,47 %

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
Dotace v maximální výši (Kč)

198.000 Kč
Investice/ Neinvestice
Neinvestice
Termín realizace projektu

01.10.2021 - 30.04.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

7
75172267

Právní forma

Robert Šámal
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
zapsaná v obchodním rejstříku
Vývoj nových textilních struktur z materiálů z
ekologicky zpracovaných textilních surovin s
ohledem na jejich ekologickou odbouratelnost na
konci životního cyklu
Účelem projektu je výzkumná aktivita v oblasti
optimalizace skladby textilních materiálů pro
hygienické pomůcky a vývoj nových materiálových
skladeb společně s navrženou novou metodikou
hodnocení jejich termofyziologických vlastností.
reporty z měření 20ks
metodika 1ks

Název projektu

Účel projektu

Parametry projektu
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prototypy 10ks
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

235.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,79 %

Dotace v maximální výši (Kč)
164.000 Kč
Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.01.2022 - 31.12.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

8
09673491
Saabstance s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Zvýšení odolnosti karbonových dílů

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Vývoj nového technologického postupu, který by
zabránil poškození a prodloužil životnost
karbonových dílů pro automobilový průmysl.

Parametry projektu

Technologický postup 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

270.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
70 %
Dotace v maximální výši (Kč)

189.000 Kč
Neinvestice
01.01.2022 - 31.12.2022

Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

9
65067398
Ing. Dalibor Skácel
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
zapsaná v obchodním rejstříku
AlfaFire - mikrokogenerační jednotka pro generování
elektrické energie a tepla při spalování biomasy
(dřevo-dřevní pelety) pro nezávislost domů pro
bydlení na vnějších a neobnovitelných zdrojích
energie.
Vývoj prototypového inovativního zařízení mikrokogenerační interiérového krbu za účelem
budoucí výroby a prodeje, podobné zařízení absolutně
na trhu chybí a skvěle by doplnilo trend přechodu na
čistě obnovitelné zdroje energie v domácnostech.

Právní forma
Název projektu

Účel projektu

Parametry projektu

Prototypové zařízení 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

286.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,93 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice
Neinvestice
Termín realizace projektu
01.07.2021 - 31.01.2022
Poř. číslo

10
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IČ
Příjemce dotace/ žadatel

09884050
BeeHydro s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Hydroponická farma BeeHydro
Vybudování hydroponické farmy v centru Liberce a
prodej vypěstovaných produktů do místních kaváren a
restaurací. Dále vývoj hydroponických setů na míru
pro podniky a domácnosti. Osvěta v oblasti
hydroponického pěstování formou článků a videí.
Business plán 1ks
Konstrukce prototypů setů pro vlastní pěstování
domácností 5ks

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

286.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,93 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice
Neinvestice
Termín realizace projektu

01.05.2021 - 31.12.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel
Právní forma
Název projektu

11
09219226
Nanotech dynamics, s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Podpora technologického rozvoje
nanotechnologického regionálního startupu

Účel projektu

Projekt se zaměřuje na další rozvoj společnosti
Nanotech dynamics, konkrétně na optimalizaci a
zvýšení efektivity výroby nanovlákenných produktů

Parametry projektu

Technická dokumentace 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

279 800 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
70,00 %
Dotace v maximální výši (Kč)

195.860 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

17.06.2021 - 31.12.2022

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

12
03194680
MERETECH s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Zapojení 3D tisku v oblasti nástrojů pro sváření
plastů.
Předmětem projektu je vývoj nového typu
horkovzdušné pistole na sváření plastů, při jejíž
konstrukci bude brán zřetel na individualizaci a
maximální využití progresivních technologií 3D tisku.
Funkční prototyp nového typu svářecí pistole na
plasty 3ks

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

221.080 Kč
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Podíl dotace na nákladech projektu (%)
70 %
154.756 Kč

Dotace v maximální výši (Kč)
Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.10.2021 - 20.05.2022

Poř. číslo

13

IČ

44567146

Příjemce dotace/ žadatel

MEGA a.s.

Právní forma

Akciová společnost
Systém vzdáleného řízení UTZ jednotky na základě
on-line monitoringu sinic
Účelem projektu je ověření technické/technologické
proveditelnosti systému vzdáleného řízení UTZ
jednotky na základě on-line monitoringu sinic v
reálných podmínkách - navržení, osazení, testování a
optimalizace prototypu.

Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

návrh prototypu a technická dokumentace systému
vzdáleného řízení UTZ jednotky na základě on-line
monitoringu sinic 1ks
provozní manuál k navrženému zařízení 1ks
výzkumná zpráva – vyhodnocení dat z provozování
systému vzdáleného řízení UTZ jednotky na základě
on-line monitoringu sinic a monitoringu kvality vody
1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

290.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,97 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.06.2021 - 30.04.2022

Poř. číslo

14

IČ

15043568

Příjemce dotace/ žadatel

Polpur, spol. s r.o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným
Efektivní nástroje pro leštění sférických skleněných
výrobků
Účelem projektu je vyřešení efektivního leštění
sférických skleněných ploch s velkým rozsahem
poloměrů. Jde o požadavky zákazníků na kusovou
výrobu, kde jsou tyto sférické plochy často umístěné
nesymetricky a prolínají se.
technologický postup 1ks
funkční vzorek nástroje 1ks
funkční vzorek skleněného obrobku 1ks

Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

292.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,49 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč
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Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.01.2022 - 30.06.2022

Poř. číslo

15

IČ

09776681

Příjemce dotace/ žadatel

LSAdvneture s.r.o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu

Vývoj a výroba zařízení na vakuové tváření plastů
Záměrem projektu je nahrazení běžného způsobu
výroby “nové“ kapotáže motocyklů laminováním z
pryskyřice a skelných vláken za pomoci vakuového
tváření plastů, které urychlí výrobní proces a zajistí
lepší fyzikální vlastnosti výrobku.
nabídnutí stroje na trhu 2ks
výroba stroje 2ks

Účel projektu

Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu (Kč)

285.714 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.05.2021 - 01.05.2022

Poř. číslo

16

IČ

07825064

Příjemce dotace/ žadatel

CerberFly s.r.o.

Právní forma

Společnost s ručením omezeným
Podpora zřízení certifikované organizace typu CAO
pro údržbu, kontrolu a řízení letové způsobilosti
malých letadel
Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje začínající
firmy pro zřízení servisu malých letadel certifikované organizace typu CAO, nyní neexistující
v rámci Libereckého kraje.

Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Podnikatelský plán CAO organizace 1ks
Příručka CAO organizace (provozní procesy) 1ks
Certifikát ze školení 6 člověkodní
Software k řízení letové způsobilosti 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

287.000 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,69 %

Dotace v maximální výši (Kč)

200.000 Kč

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

01.09.2021 - 31.12.2022

3.

se zařazením níže uvedených projektů do zásobníku projektů:

Poř.
číslo

Název žadatele

IČ

Název projektu
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17

Technická univerzita v Liberci
- Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a
inovace

46747885

18

Ing. Dalibor Skácel

65067398

19

Polpur, spol. s r.o.

15043568

20

4soft, s.r.o.

28703324

21

Jakub Valský

02665891

22

Zlatnický atelier Tomka

02977770

23
24

Nanotech dynamics, s.r.o.
StoneeApp, s.r.o.

09219226
09751891

25

Ing. Dalibor Skácel

65067398

Modifikace kompozitních materiálů na bázi polymerů
AlfaBeam - návrh předepjatého dřevěného nosníku s
parabolickou rozpěrou a ocelovým táhlem pro stropní a
střešní konstrukce
Technologie pro výrobu komplikovaných skleněných
výrobků
Vývoj a testování nátěru určeného pro inhibici růstu a
množení mikroorganismů na EPDM granulových površích
s polyuretanovým pojivem
Zařízení pro podporu a rozvoj pohybových aktivit a
zlepšení osobní kondice
Technologie aplikace ochranné nanovrstvy pro zvýšení
užitné hodnoty šperků
Návrh obchodního modelu a vizuálního stylu
technologicko-produktové řady společnosti Nanotech
dynamics
Vývoj inovativní aplikace STONEE
AlfaCar - návrh dvoustopého elektrického dopravního
prostředku s asistencí lidského pohonu pro městský provoz

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
2.2 Regionální inovační program, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora
uvedenými příjemci

4.

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.301/21 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.2 – Regionální inovační program ke schválení,
2)

Termín: 21. 09. 2021
poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.

hlasování č. 18

pro

6

proti

0

Termín: 21. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

18. (17) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/262 Česká Lípa
– Dobranov“ a „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1522/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“
a „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/262 Česká Lípa
– Dobranov“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění doba ukončení projektu
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2)

z původního termínu 30. 4. 2022 na nový termín 30. 6. 2023 a rozložení financování
v letech z důvodu změn etapizace projektu,
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice II/268 Mimoň - hranice
Libereckého kraje“, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění doba ukončení projektu
z původního termínu 30. 4. 2022 na nový termín 31. 12. 2022 a rozložení financování
v letech z důvodu změn etapizace projektu

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 příslušnou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 19
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (18) Rozpočtové opatření č. 305/21 – úpravy v kapitole 923 – Spolufinancování EU
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1523/21/RK
Rozpočtové opatření č. 305/21 – úpravy v kapitole 923 – Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 305/21, kterým se:
1) snižují výdaje kraje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor o celkovou
částku 13.248.584 Kč,
2)

navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku 13.248.584 Kč,
z toho:
a)

b)

c)

v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů se navyšují výdaje na akci „OP ČR-Sasko (FMP) – Konvent’a“ ve výši
300.000 Kč,
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
se navyšují výdaje na akci „IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou“ ve výši
11.898.584 Kč,
v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
se navyšují výdaje na akci „OPŽP – FVE Gymnázium Dr. A. Randy Jablonec n. N.“
ve výši 350.000 Kč,

v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku
se navyšují výdaje na akci „OPŽP-SEN jídelna, tělocvična SŠHL Frýdlant rekuperace“
ve výši 700.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 305/21 Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 26. 10. 2021
d)
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hlasování č. 20

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

20. (19) Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér - Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o ukončení projektu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1524/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p. o.
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k danému projektu.
Termín: 12. 08. 2026
hlasování č. 21
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (20) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Restaurování - soubor architektonických
modelů - Socialismus a Etnografie (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o záchranu pokladů
z depozitářů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1525/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Restaurování - soubor architektonických modelů
- Socialismus a Etnografie (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování – soubor
architektonických modelů – podsbírky Socialismus a Etnografie (Záchrana pokladů z depozitářů)“
v souladu Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
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náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea v Liberci,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/3175/2021
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 Směrnice
Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 22
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního fondu
– Martin Skalník
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o jednu změnu parametru
v projektu, a to M. Skalníka, který je výrobcem běžeckých batohů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1526/21/RK
Žádost o změnu projektu příjemce účelové dotace z programu 2.5 Dotačního fondu – Martin
Skalník
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Martina Skalníka, DiS., se sídlem
IČ: 05751675, o zrušení a změnu závazného parametru projektu „MASK Gear
- marketingové a komunikační zázemí značky“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 234/20/ZK ze dne 23. 6. 2020,
souhlasí
1. se zrušením závazného parametru „Účast na veletrzích v Praze – ks - 2“ a navýšením původního
parametru „Účast na veletrhu/akci – ks - 1“ na nový „Účast na veletrhu/akci – ks - 2“ u projektu
„MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí značky“,
2. se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/2008/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
avřené mezi Martinem Skalníkem, DiS., se sídlem
IČ: 05751675, a Libereckým krajem, jehož předmětem je zrušení
a změna závazného parametru projektu „MASK Gear - marketingové a komunikační zázemí
značky“
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál
k projednání a ke schválení.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 23
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu
Na jednání rady kraje byla opět přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Princová dodala, že se jedná o dvě hřiště, která nebyla proúčtována. Jde o chybu spíše
administrativní.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1527/21/RK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti
stanové smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Technické zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední
odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši 260.291 Kč,
b)

žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti
stanové smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce
Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Oprava sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši 500.000 Kč,

doporučuje
a) prominout odvod za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město Turnov,
IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu „Technické
zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši 249.879,40 Kč, tj. 96 % odvodu,
b) prominout odvod za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město Turnov,
IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu „Oprava
sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši 480.000 Kč, tj. 96 % odvodu
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
zastupitelstvu k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 24
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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24. Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1528/21/RK
Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti
ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce FK SLOVAN
Hrádek nad Nisou 1910 z.s., IČO: 43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad Nisou,
ve výši 80.100 Kč,
doporučuje
prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti ze smlouvy)
při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci FK SLOVAN Hrádek
nad Nisou 1910 z.s., IČO: 43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad Nisou, výši
80.100 Kč, tj. ve výši 100 %
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové
kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 25
pro
6
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
25. Rozpočtové opatření č. 281/21 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů
regionálního školství územních samosprávných celků roku 2021
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že dorazily finanční prostředky na
doučování žáků z MŠMT.
Ing. Ramzer uvedl, že tyto prostředky budou přesunuty Národnímu pedagogickému institutu České
republiky a České školní inspekci.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se zájmu pedagogů o doučování žáků a průběhu doučování.
Mgr. Tulpa informoval ostatní členy rady o možnosti doučování žáků studenty 3. ročníků
bakalářského studia.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1529/21/RK
Rozpočtové opatření č. 281/21 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního
školství územních samosprávných celků roku 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 281/21, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy základním
a středním školám a konzervatořím v roce 2021, a to ve výši 13.507.587 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 281/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 26
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. Rozpočtové opatření č. 302/21 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj – „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly 923 04
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o projekt v rámci
přeshraniční spolupráce s hospodářskou komorou.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1530/21/RK
Rozpočtové opatření č. 302/21 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly 923 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 302/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 76 767,39 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva pro místní rozvoj na program „Kompetence 4.0“,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 76 767,39 Kč, z toho:
a) číslo akce 04600191421 – Střední průmyslová škola strojní a elektro a Vyšší odborná
škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace - Kompetence 4.0 ve výši
28 637,47 Kč,
b)

číslo akce 04600191413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Kompetence
4.0 ve výši 48 129,92 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 302/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 27
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. Rozpočtové opatření č. 309/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí účelové
dotace Student Cyber Games, z. s. na zabezpečení projektu s názvem pIšQworky
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Doplnila, že se jedná o letitou soutěž
a velmi ji chválila.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1531/21/RK
Rozpočtové opatření č. 309/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí účelové dotace
Student Cyber Games, z. s. na zabezpečení projektu s názvem pIšQworky
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 309/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 11.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04700020000: Soutěže-podpora talentovaných dětí
a mládeže ve výši 11.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812630000: Student Cyber Games, z. s.
Brno – pIšQworky ve výši 11.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 11.000 Kč Student Cyber Games,
z.s., IČO 26678586, se sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno, na zabezpečení projektu s názvem
„pIšQworky“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3142/2021, která bude uzavřená
mezi Libereckým krajem a Student Cyber Games, z.s., IČO 26678586
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 309/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 10. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3142/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
hlasování č. 28

pro

6

proti

0

Termín: 31. 10. 2021
zdržel se
0

byl přijat

28. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 7“
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1532/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém
kraji 7“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“
vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1,
IČ: 00 55 10 23, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci do výše 5.398.599,15 Kč
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 29
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. Zahájení výběrového řízení VZMR "Dílenské vybavení, strojní zařízení a přístroje II."
Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Nabídky mohou být podány i v písemné
podobě.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1533/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR "Dílenské vybavení, strojní zařízení a přístroje II." 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 II." Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
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. 10. 2021
hlasování č. 30
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1534/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. finančního daru:
v hodnotě 100.000 Kč jako příspěvek na kuchyňskou linku od společnosti Život dětem, o.p.s.,
se sídlem Koclířova 771, 198 Praha 14, IČ: 70105031, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
2. věcných darů:
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a)

b)

c)

d)

5 ks vyřazených motorů a 2 ks vyřazených převodovek v celkové hodnotě 6.771 Kč
za účelem podpory technického vzdělávání od společnosti ŠKODA AUTO, a.s., se sídlem
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví
příspěvkové organizace, Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, IČ: 00087891,
3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.990 Kč pro výuku v oddělení designu
od společnosti Prusa Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7A, 170 00 Praha 7,
IČ: 06649114, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Havlíčkova 57, Kamenický Šenov, příspěvková organizace, IČ: 62237039,
4 ks elektrických zubních kartáčků v celkové hodnotě 8.320 Kč určených pro potřebu dětí
z dětského domova od paní
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
10 ks technologických laptopů s příslušenstvím v celkové hodnotě 121 Kč vč. DPH
pro podporu technického vzdělávání od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř.
Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, IČ: 14451018

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 10. 2021
hlasování č. 31
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (33) Rozpočtové opatření č. 306/21 - úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace
z MŠMT
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál. Požádala o úpravu materiálu po projednání,
a to z důvodu, že na dotační program rekreační pobyty dětí z dětských domovu nedorazila podpora.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1535/21/RK
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 306/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 992.121 Kč z titulu přijatých
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na finanční prostředky přijaté z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 992.121 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 306/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 32
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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32. (57) Revokace usnesení č. 1287/21/RK – Výpůjčka nemovitého a movitého majetku
Školnímu statku Frýdlant, p. o. Libereckým krajem
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Dodala, že je usnesení doplněno o schválení
dohody o ukončení výpůjčky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1536/21/RK
Revokace usnesení č. 1287/21/RK – Výpůjčka nemovitého a movitého majetku Školnímu statku
Frýdlant, p. o. Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1287/21/RK ze dne 3. 8. 2021:
1. výpůjčku p. p. č. 3071 o výměře 8274 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. p. č. 3088/3 o výměře 1.494 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 3095/2 o výměře 10.885
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 3124 o výměře 3.968 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, p. p. č. 3126/11 o výměře 272 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
p. p. č. 3141/1 o výměře 11.830 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 4005, zemědělská stavba, p. p. č. 3141/2 o výměře 931 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 4006, zemědělská stavba, p. p. č. 3141/3 o výměře 1.417 m2,
zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba,
p. p. č. 3143 o výměře 606 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p. p. č. 3145/1 o výměře
23.114 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p. p. č. 3145/2 o výměře 210 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp./ č. ev., zemědělská stavba,
p. p. č. 3146/1 o výměře 4130 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p. p. č. 3146/2 o výměře
638 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba,
p. p. č. 3147 o výměře 106 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev.,
zemědělská stavba, p. p. č. 3149/1 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3149/2 o výměře 2172 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, p. p. č. 3149/3 o výměře
501 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba,
p. p. č. 3149/4 o výměře 1.487 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, p. p. č. 3151 o výměře
24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č. p./č. ev., stavba technického
vybavení, Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant, IČO 09861521,
2. výpůjčku movitého majetku v celkové pořizovací ceně 8.626.518,81 Kč (vychází
z inventurního soupisu dlouhodobého majetku Krajského statku Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
sestaveného ke dni 30. 6. 2021) Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, se sídlem
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521,
3. smlouvu o výpůjčce č. OLP/2891/2021 uzavřenou mezi Libereckým kraje a Školním statkem
Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČO 09861521,
schvaluje
dohodu o zrušení smlouvy o výpůjčce č. j. OLP/2891/2021, uzavřenou mezi Libereckým kraje
a Školním statkem Frýdlant, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
IČO 09861521
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
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sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o přijatém usnesení ředitele Školního statku Frýdlant, příspěvkové
organizace a předložit dohodu o zrušení smlouvy o výpůjčce č. OLP/2891/2021 k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 33
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (63) Souhlas s deklarací podpory Libereckého kraje projektům předloženým s žádostí
o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury
Ing. Ramzer popsal stručně obsah předloženého materiálu. Požádal členy rady o zplnomocnění.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1537/21/RK
Souhlas s deklarací podpory Libereckého kraje projektům předloženým s žádostí o poskytnutí
dotace od Národní sportovní agentury
Rada kraje po projednání
souhlasí
aby Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, jménem Libereckého kraje deklaroval a písemně potvrzoval
podporu projektům předloženým Národní sportovní agentuře s žádostí o poskytnutí dotace v rámci
Specifické výzvy 11/2021 Regiony 2021 vyhlášené v rámci Programu číslo 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020 – 2024.
hlasování č. 34
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. Rozpočtové opatření č. 303/21
– úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí
o poskytnutí účelové dotace – záštity s finanční podporou
Na jednání rady kraje byl přizván Bc. Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1538/21/RK
Rozpočtové opatření č. 303/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 303/21, 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 20.000 Kč,
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 7806730000
s názvem „Legendy cestování“ v celkové výši 20.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
rozhoduje
b)
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:
IČO/datum sídlem/trvale
nar.
bytem

žadatel

název akce

předpokládan
ý termín
konání akce

č. z.
1

LIVINGSTONE
s.r.o.

26248051

Marešova 305/14,
602 00 Brno

Legendy
cestování

10. 9. 2021

návrh fin.
částky
zaštiťujícíh
o radního

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

20 000 Kč Ne

schvaluje
smlouvu č. OLP/3047/2021 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. 303/21 jako písemnou informaci,
2)

Termín: 26. 10. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3047/2021 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.

hlasování č. 35

pro

6

proti

0

Termín: 31. 10. 2021
zdržel se
0

byl přijat

35. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1539/21/RK
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
odvolává
Ing. Zdeňka Vitáčka z funkce ředitele Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková
organizace, k 30. 11. 2021,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě, příspěvková organizace, se sídlem nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 00360198,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
schvaluje
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text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě, příspěvková organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ve složení
- Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
– předsedkyně komise,
- Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
- PhDr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu
Libereckého kraje,
- Ing. Petr Beitl, předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje,
náhradník: Mgr. Daniel David, místopředseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Libereckého kraje,
- PhDr. Michal Babík, ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně,
- Mgr. Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích,
- zástupce města Česká Lípa – s hlasem poradním
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, se sídlem nám. Osvobození 297/1,
470 01 Česká Lípa,
2.

Termín: 16. 09. 2021
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat radu kraje o výsledcích výběrového řízení.
hlasování č. 36

pro

6

proti

0

Termín: 02. 11. 2021
zdržel se
0

byl přijat

36. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1540/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce Nadace Preciosa, se sídlem Opletalova
3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092, ve prospěch Krajské vědecké knihovny
v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Rumjancevova 1382/1, Liberec I - Staré Město, 460 01
Liberec 1, IČO: 00083194, na zakoupení odborných publikací v češtině i cizích jazycích pro studenty
a odbornou veřejnost
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace o usnesení
rady kraje.
Termín: 05. 10. 2021
hlasování č. 37
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/21 - snížení výdajů v kapitole 917 01
- Transfery a navýšení výdajů v kapitole 917 07 - Transfery – oprava Palackého stezky
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1541/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/21 - snížení výdajů v kapitole 917 01 - Transfery
a navýšení výdajů v kapitole 917 07 - Transfery – oprava Palackého stezky
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 275/21, kterým se:
snižují výdaje v kapitole 917 01 - Transfery – odbor kancelář hejtmana, specifický ukazatel
01700010000 s názvem „Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – individuální záštity
s finanční podporou“ ve výši 250.000 Kč,
b) současně navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery – odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel 07806720000 s názvem
„Oprava Palackého stezky – Cortuum s.r.o.“ ve výši 250.000 Kč bez dopadu na celkový
objem rozpočtu Libereckého kraje,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti
v úhrnném objemu 250.000 Kč v tomto rozsahu:
a)

2.

Název
žadatele/
právní
statut

Cortuum
s.r.o.

IČO

27406202

Adresa

Trojská
358,
17100
Praha 7
- Troja

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše
dotace
v Kč

Termín
realizace

Oprava
Palackého
stezky
v úseku
Návarov
Rusalka –
ústí
Černého
potoka

- betonářská
výztuž R
(10505) – 0,04
t
- trubka
konstrukční,
materiál
trubek: ocel
S235, žárově
zinkováno
38x3 a 22x3 –
426 m
- válcované
profily ocel
S235, žárově
zinkováno –
0,5 t
- pororošty
pozinkované
30x3

250 00
0

28.7. 2021 –
31. 1. 2022
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DIN24537
(oko
34x38mm),
1000 x 1000 12 ks

se smlouvou OLP/2894/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a)
ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/21,
3.

b)

Termín: 21. 09. 2021
ke schválení smlouvu OLP/2894/2021 o poskytnutí dotace,

c)

Termín: 21. 09. 2021
k rozhodnutí poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu.

hlasování č. 38

pro

6

proti

0

Termín: 21. 09. 2021
zdržel se
0

byl přijat

38. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/21 – převod financí z kapitoly
917 07 - Transfery – Oslavy Ještědu a navýšení v kapitole 914 07 – Působnosti-polepy autobusů
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající vzhledu polepu autobusů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1542/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/21 – převod financí z kapitoly 917 07 - Transfery
– Oslavy Ještědu a navýšení v kapitole 914 07 – Působnosti-polepy autobusů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 304/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
specifický ukazatel 07805160000 o 300.000 Kč z důvodu neuskutečnění plánované akce
„Oslavy Ještědu“,
b) a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, rozpisový ukazatel 0731000000 „Marketingová podpora“ o 300.000 Kč
pro finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy
v Libereckém kraji
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/21 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 39
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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39. (51) Úprava finančních dokumentů Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál. Pozvala členy rady na slavnostní akci,
která se bude konat dne 24. 9. 2021 od 18.00 hodin.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1543/21/RK
Úprava finančních dokumentů Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, spočívající
v navýšení závazného limitu na pohoštění o 60.000 Kč na krytí nákladů spojených s akcí Pozdě,
ale přece – setkání k příležitosti dokončení projektu „Modernizace Severočeského muzea – 2. etapa“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, seznámit ředitele příspěvkové organizace se schválenými finančními dokumenty.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 40
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (39) Rozpočtové opatření č. 307/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací
na náhradu škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
V. Židek uvedl obsah předloženého materiálu. Dodal, že se jedná o škody způsobené chráněnými
živočichy – vlkem a kormoránem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1544/21/RK
Rozpočtové opatření č. 307/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací na náhradu
škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 307/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 281.265 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 6.000 Kč, určenou paní Kristině Galajdové, IČ 69283681,
b)
c)
2.

o dotaci 189.939 Kč, určenou společnosti Rybářství Doksy spol. s r.o., IČ 60278340, bytem
Nerudova 24, 472 01 Doksy,
o dotaci 85.326 Kč, určenou paní Bc. Pavle Podhorské, IČ 04831357,

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové
výši 281.265 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – K. Galajdová
ve výši 6.000 Kč,
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b)
c)

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené kormoránem – Rybářství Doksy
spol. s r.o. ve výši 189.939 Kč,
nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – P. Podhorská
ve výši 85.326 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 307/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 41
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (40) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Školy bez bariér - Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. - III"
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Informoval, že se jedná o třetí zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1545/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Školy bez bariér - Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. - III"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, p. o. – stavební práce III“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu
s § 53 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 Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace,
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náhradník Mgr. Petr Kvoch, zástupce ředitele Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/186/2021
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 zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 42
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (41) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Gymnázium, Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. - zajištění statiky objektu jídelny - II"
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Informoval, že se jedná o druhé zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky. Uvedl, že je práce rozfázována do dvou etap. První etapa jsou
bourací a zjišťovací práce. Druhá etapa jsou stavební práce.
Ing. Ramzer doplnil, že před samotnou první etapou je potřeba svěsit rozvody elektřiny, plynu, tepla
a vody.
Proběhla krátká diskuze týkající se současného technického stavu objektu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1546/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, p. o. - zajištění statiky objektu jídelny - II"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium,
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací a projekční práce II“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 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 Ing. Libor Vokas, 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 Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
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Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
náhradník Mgr. Roman Papoušek, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o zajištění statiky objektu jídelny č. OLP/1220/2021
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 zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 43
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (42) Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 6
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Informoval, že žádné další vícepráce nebudou.
Uvedl, že termín 15. 10. 2021 bude dodržen, stavba bude převzata. Poté se budou dodělávat vady
a nedodělky.
Proběhla krátká diskuze týkající se tělocvičny.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1547/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
– dodatek č. 6
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 6 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3992/2017, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1,
Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 284 02 758, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 611.459,50 Kč
bez DPH, tj. 739.866 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 525.722,60 Kč bez DPH,
tj. 636.124,35 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 87.158.044,49 Kč bez DPH,
tj. 105.461.233,83 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,
v platném znění.
Termín: 31. 10. 2021
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hlasování č. 44

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (43) Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – rozšíření
stavebních prací“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1548/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – rozšíření stavebních
prací“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2476/2020 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická
871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 284 02 758, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 2.840.344,72 Kč bez DPH, tj. 3.436.817,11 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
1.749.443,70 Kč bez DPH, tj. 2.116.826,88 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
na 37.259.046,98 Kč bez DPH, tj. 45.083.446,85 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. 10. 2021
hlasování č. 45
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

45. (44) Majetkoprávní operace – výpůjčka nebytových prostor v budově „D“ Krajského úřadu
Libereckého kraje Krajské nemocnici Liberec a. s. – prodloužení doby výpůjčky
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1549/21/RK
Majetkoprávní operace – výpůjčka nebytových prostor v budově „D“ Krajského úřadu
Libereckého kraje Krajské nemocnici Liberec a. s. – prodloužení doby výpůjčky
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změnu doby výpůjčky nebytových prostor o celkové podlahové ploše 1.070,85 m2,
nacházejících se v 1. a 2. nadzemním podlaží a mezi podlaží budovy Liberec IV – Perštýn,
č. p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí p. p. č. 4008/1 o výměře
4.049 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Liberec, obci Liberec, evidované
na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, Krajské nemocnici Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré město,
460 01 Liberec, IČO 27283933, za účelem provozu očkovacího centra v rámci pandemie
COVID-19, a to prodloužení do 31. 12. 2021,
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předložený návrh dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. OLP/160/2021 mezi Libereckým krajem
a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2021
hlasování č. 46
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

46. (47) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace
- Domov Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí – elektro vybavení“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že osloveno bylo 7 subjektů k podání
nabídky. Do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel jednu nabídku.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1550/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí – elektro vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Transformace - Domov Sluneční dvůr,
p. o. – Jestřebí – elektro vybavení“ v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021
k zadávání veřejných zakázek, a to společnost copy&media s.r.o., se sídlem Rybná 716/24,
110 00 Praha 1, IČO: 061 02 131, za nabídkovou cenu 126.900 Kč bez DPH,
tj. 153.549 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/1394/2021 mezi Libereckým krajem a společností copy&media s.r.o.,
se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 061 02 131
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021
k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 47
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (48) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí – IT vybavení“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1551/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. - Jestřebí – IT vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. – Jestřebí
– elektro vybavení“ v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Dynamický nákupní systém
– dodávky IT vybavení“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka COTREX PC, s.r.o., se sídlem Rýnovická 996/4, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 005 25 154, za nabídkovou cenu 129.800 Kč bez DPH,
tj. 157.058 Kč vč. DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/1395/2021 mezi Libereckým krajem a společností COTREX PC, s.r.o.,
se sídlem Rýnovická 996/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 005 25 154
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021
k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 48
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

48. (50) Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – dílenské
vybavení“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1552/21/RK
Veřejná zakázka „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – dílenské vybavení“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. OLP/2018/2018, 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 Hůlkova 1109/20,
197 00 Praha 9 - Kbely, IČO: 055 29 581, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
2.101.902 Kč bez DPH, tj. 2.543.301,42 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 1.280.460 Kč bez DPH,
tj. 1.549.3560 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 6.629.632 Kč bez DPH,
tj. 8.021.854,72 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. 10. 2021
hlasování č. 49
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (62) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění provozu a správy datového
skladu Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
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Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o práci geodety, vkládání
a udržování dat, archivace, výdej dat, asistenci, podporu a evidenci.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1553/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění provozu a správy datového skladu
Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, 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 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,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu a správy datového skladu
Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o poskytování služeb č. OLP/3296/2021
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. 11. 2021
hlasování č. 50
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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50. (53) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Frýdlant
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje,
p. o. a JUDr. Bohumír Doležal, vedoucí oddělení sekretariátu.
JUDr. Doležal stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1554/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - Město Frýdlant
Rada kraje po projednání
neschvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Frýdlant, IČO: 00262781,
se sídlem nám T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, ve výši 63.506 Kč bez DPH, tj. 76.842,26 Kč
vč. DPH, za služebnost na stavbu „Prodloužení tlakové kanalizace v ul. Jizerská a vodovodní přípojka
pro autokemp“ a stanoví úplatu za zřízení služebnosti ve výši 63.506 Kč bez DPH, tj. 76.842,26 Kč
vč. DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat starostu
města Frýdlant o přijatém usnesení.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 51
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
51. (54) Poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti dopravy z rozpočtu Libereckého
kraje pro Vodohospodářské sdružení Turnov
Ing. Růžička stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1555/21/RK
Poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti dopravy z rozpočtu Libereckého kraje
pro Vodohospodářské sdružení Turnov
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje Vodohospodářskému sdružení Turnov,
se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934, na realizaci akce „Ohrazenice
- stavební úprava a rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729 a III/ 28729a“ a akce „Benecko
– Dolní Štěpanice - stavební úprava a rekonstrukce silnice III/28624“,
souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivity v oblasti dopravy níže
uvedenému žadateli o dotaci:
a) na akci „Ohrazenice – stavební úprava a rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729
a III/28729a“ ve výši 22.989.859 Kč,
IČO
Příjemce dotace/
žadatel/sídlo

49295934
Vodohospodářské sdružení Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
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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
b)

Ohrazenice - stavební úprava a rekonstrukce
komunikací III/28728, III/28729 a III/28729a
Realizace povrchů komunikací v majetku Libereckého
kraje v obci Ohrazenice - úprava stávajících dešťových
vpustí, zatrubnění příkopů, realizace dešťové
kanalizace a obnova povrchů
SO-01-obnova silnice III/28728
SO-02-obnova silnice III/28729
SO-03-obnova silnice III/28729a
m2
m2
m2
3950
4350
785
22.989.859
100
22.989.859
investice
1. 4. 2021 – 30. 6. 2023

na akci „Benecko – Dolní Štěpanice - stavební úprava a rekonstrukce silnice III/28624“
ve výši 6.915.569 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

49295934
Vodohospodářské sdružení Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Benecko – Dolní Štěpanice - stavební úprava a
rekonstrukce silnice III/28624
Realizace povrchu nevyhovujícího úseku komunikace
v majetku Libereckého kraje v obci Benecko, část Dolní
Štěpanice (silnice III/28624).
Obnova silnice III/28624, provozní staničení, 1,605-2,780
km.
bm
1.175
6.915.569
100
6.915.569
investice
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Termín realizace
projektu
2.

a)

1. 6. 2021 – 31. 7. 2022

se smlouvou č. OLP/3076/2021 o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce
„Ohrazenice - stavební úprava a rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729
a III/28729a“,

se smlouvou č. OLP/3075/2021 o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce
„Benecko – Dolní Štěpanice - stavební úprava a rekonstrukce silnice III/28624“,
uzavíranými mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje k rozhodnutí a smlouvy
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje č. OLP/3076/2021 a OLP/3075/2021, které budou
uzavřeny mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934, ke schválení.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 52
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

52. (55) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý
Kostel nad Nisou“
Ing. Růžička stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1556/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel
nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel
nad Nisou“ 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: Ing. Libor Vokas, 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,
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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. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor
náhradník: Ing. Petr Čech, silniční technik,
Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
náhradník: Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3141/2021
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. 09. 2021
hlasování č. 53
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (56) Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Rekonstrukce silnice po opravě
vodovodu a stavbě kanalizace a ČOV v Hodkovicích nad Mohelkou, Jílovém“
Ing. Růžička stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1557/21/RK
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce „Rekonstrukce silnice po opravě vodovodu
a stavbě kanalizace a ČOV v Hodkovicích nad Mohelkou, Jílovém“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Rekonstrukce silnice po opravě vodovodu a stavbě
kanalizace a ČOV v Hodkovicích nad Mohelkou, Jílovém“ č. OLP/2988/2021 mezi Libereckým
krajem, Městem Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou IČO: 00262820, a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 54
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (58) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice
Liberec, a.s.
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní
politiky.
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Ing. Veselá stručně okomentovala předložený materiál.
Mgr. Teufl informoval, že pokud půjde vše podle plánu, mohlo by dojít k realizaci za 2 měsíce.
Proběhla krátká diskuze k dodatku a smlouvě.
M. Půta navrhl úpravu důvodové zprávy po projednání, a to doplnění o časovou náročnost, postup
pro zvládnutí celého procesu a shrnutí představenstva KNL, a. s.
Ing. Veselá přislíbila úpravu po projednání.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1558/21/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec,
a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
a) delegovat Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré
Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 8. 10. 2021,
b) vzdát se přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, akcionáře Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 55
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (59) Rozpočtové opatření č. 311/21 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, dotace MZ ČR
Ing. Veselá stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o finanční příspěvek
zaměstnancům Léčebny respiračních nemocí Cvikov, na lázeňský léčebný pobyt.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1559/21/RK
Rozpočtové opatření č. 311/21 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, dotace MZ ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 311/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku
296.000 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků - Rozhodnutí o poskytnutí státní
dotace pro poskytovatele lůžkové péče, s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické
zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií
COVID-19, v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 99/2021/BEN/CAU a současně se navyšují
výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši 296.000 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 311/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021
hlasování č. 56
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (61) Různé
Mgr. Tulpa informoval o tom, že dne 14. 9. 2021 došlo k ukončení očkování v nízko dostupných
lokalitách. Celkem se jednalo o 12 obcí a měst, kde bylo naočkováno celkem 357 osob.
Proběhla krátká diskuze týkající se očkování třetími dávkami.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 19. zasedání
rady kraje v roce 2021 v 10.00 hodin.
Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Mgr. Petr Tulpa

………………………………………

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

Liberec 16. 9. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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