Z á p i s č. 14
ze 14. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 21. 9. 2021
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Ivana Jarošová,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle a Bc. Markéta Berková

Omluven

Ing. Jan Sviták

Ověřovatelé

Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

14. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
v 13.45 hodin. Sdělil, že z jednání se omluvil Ing. Jan Sviták. Navrhl, aby zápis ověřili Václav
Židek a Mgr. Jiří Ulvr, zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Zadání VZMR „Instalace horizontálních
rozvodů vytápění a vodoinstalace a
napojení na stávající instalaci v objektu
jídelny a kuchyně Gymnázia Dr. Antona
Randy, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

3.

Žádost Libereckého kraje o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu na projekt
Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji – podzim 2021

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

4.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 329/21 – poskytnutí návratných
finančních výpomocí z rozpočtu
Libereckého kraje v sociální oblasti

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Z

Ing. Miklík požádal o zařazení bodu č. 5 – Digitální technická mapa LK – pořízení
ortofotomapy.
M. Půta požádal o zařazení bodu č. 6 – Výzva Evropské komisi k převedení finančních
prostředků z denního penále vyměřeného Polské republice.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2 pro 8
proti
0
zdržel se
0

byl přijat

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

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Zadání VZMR „Instalace horizontálních rozvodů vytápění a vodoinstalace a napojení
na stávající instalaci v objektu jídelny a kuchyně Gymnázia Dr. Antona Randy, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Uvedl, že se jedná o nultou etapu. K možnému fungování jídelny jsou potřeba rozvody teplé
vody. Realizaci je nutné provést dříve a současně tak vyhlásit výběrové řízení na bourací
a produkční práce. Dochází k zadání zakázky napřímo.
Bez dotazů a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1560/21/mRK
Zadání VZMR „Instalace horizontálních rozvodů vytápění a vodoinstalace a napojení
na stávající instalaci v objektu jídelny a kuchyně Gymnázia Dr. Antona Randy, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Instalace horizontálních rozvodů vytápění
a vodoinstalace a napojení na stávající instalaci v objektu jídelny a kuchyně Gymnázia
Dr. Antona Randy, p. o.“, a to účastníku SVĚTLO TURNOV s.r.o., IČO 25266144, se sídlem
Výšinka 504, 511 01 Turnov, za nabídkovou cenu 999.617 Kč bez DPH, tj. 1.209.536,57 Kč
včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 (VZMR LK kategorie „2“) – veřejná zakázka bude zadána
formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článek 11, odst. 11.4.,
2. Smlouvu o dílo č. OLP/3243/2021 mezi Libereckým krajem a společností SVĚTLO
TURNOV s.r.o., IČO 25266144, se sídlem Výšinka 504, 511 01 Turnov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 15. 10. 2021
hlasování č. 4 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

3. Žádost Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt Okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál. Uvedl, že se jedná o standardní každoroční
materiál.
Bez připomínek a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1561/21/mRK

Žádost Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt Okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt s názvem Okresní a krajská kola
soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021 a její předložení v rámci Výzvy na podporu
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období
1. 9. 2021 – 31. 12. 2021, č. j.: MSMT-21747/2021-2
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu:
1. předložit žádost Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt
s názvem Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021 k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

Termín: 03. 10. 2021
zajistit odeslání žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na projekt s názvem Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021
v řádném termínu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

hlasování č. 5

pro

8

proti

0

Termín: 03. 10. 2021
zdržel se
0
byl přijat

4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 329/21 – poskytnutí návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Libereckého kraje v sociální oblasti
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1562/21/mRK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 329/21 – poskytnutí návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Libereckého kraje v sociální oblasti
Rada kraje po projednání
souhlasí
A) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 329/21, kterým se:
a) navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku 2.158.000 Kč – očekávané vratky
návratných finančních výpomocí poskytnutých na základě smluv uzavřených mezi:
1) Libereckým krajem a Fokusem Liberec, o.p.s., do 30. listopadu 2021,
2)
3)

Libereckým krajem a Fokusem Semily, z. s., do 30. listopadu 2021,
Libereckým krajem a Fokusem Turnov, z. s., do 30. listopadu 2021,

4)
b)

Libereckým krajem a Rytmusem Liberec, o.p.s., do 30. listopadu 2021,
navyšují výdaje rozpočtu kraje o částku 2.158.000 Kč kapitola 917 05 - Transfery
odboru sociálních věcí, na poskytnutí návratných finančních výpomocí, a to:
Fokusu Liberec, o.p.s., na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy
a výdaji organizace v souvislosti s výpadkem zdroje financování, s termínem
splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,

1)

2)

Fokusu Semily, z. s., na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
organizace v souvislosti s výpadkem zdroje financování, s termínem splatnosti
vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,

3)

Fokusu Turnov, z. s., na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
organizace v souvislosti s výpadkem zdroje financování, s termínem splatnosti
vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,
Rytmusu Liberec, o.p.s., na řešení dočasného časového nesouladu mezi příjmy
a výdaji organizace v souvislosti s výpadkem zdroje financování, s termínem
splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021

4)

B) s poskytnutím návratné finanční výpomoci:
1) ve výši 700.000 Kč Fokusu Liberec, o.p.s., IČO: 27298523, se sídlem Nezvalova
662/18, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení
dočasného časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v souvislosti s výpadkem zdroje
financování, s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,
2) ve výši 400.000 Kč Fokusu Semily, z. s., IČO: 22871080, se sídlem Nad Školami
480, 513 01 Semily, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji v souvislosti s výpadkem zdroje financování,
s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,
3)

4)

ve výši 560.000 Kč Fokusu Turnov, z. s., IČO: 49295101, se sídlem Skálova 2336,
511 01 Turnov, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji v souvislosti s výpadkem zdroje financování,
s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,
ve výši 498.000 Kč Rytmusu Liberec, o.p.s., IČO: 27322793, se sídlem Palachova
504/7, 460 01 Liberec 1, z rozpočtu Libereckého kraje na řešení dočasného časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji v souvislosti s výpadkem zdroje financování,
s termínem splatnosti vratky Libereckému kraji do 30. listopadu 2021,

C) se zněním smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého
kraje uzavírané mezi Libereckým krajem a:
1)
2)
3)
4)

organizací Fokus Liberec, o.p.s., IČO: 27298523, se sídlem Nezvalova 662/18,
460 15 Liberec XV – Starý Harcov,
organizací Fokus Semily, z. s., IČO: 22871080, se sídlem Nad Školami 480,
513 01 Semily,
organizací Fokus Turnov, z. s., IČO: 49295101, se sídlem Skálova 2336,
511 01 Turnov,
organizací Rytmus Liberec, o.p.s., IČO: 27322793, se sídlem Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, členovi rady kraje, řízení resortu sociálních věcí:
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 329/21,
b)

Termín: 21. 09. 2021
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí poskytnutí návratných
finančních výpomocí, projednání a schválení smluv o poskytnutí návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Libereckého kraje výše zmíněným organizacím.
Termín: 21. 09. 2021

hlasování č. 6

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Digitální technická mapa LK – pořízení ortofotomapy
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že bez vrstvy ortofotomapy
nedává technická mapa smysl. Realizace projektu je celkem za 167 milionů Kč. Doplnil,
že 6 krajů již vypsalo veřejné zakázky. Na následujícím jednání Rady Libereckého kraje bude
vypsáno výběrové řízení.
Bez dotazů a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1563/21/mRK
Digitální technická mapa LK – pořízení ortofotomapy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledek přezkumu hodnotící komise
a souhlasí
s realizací aktivity na pořízení ortofotomapy na 100 % území Libereckého kraje. Ortofotomapa
tak bude nezpůsobilým výdajem projektu hrazeným z rozpočtu Libereckého kraje.
hlasování č. 7 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Výzva Evropské komisi k převedení finančních prostředků z denního penále
vyměřeného Polské republice
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že materiál obsahuje informace
o vývoji v posledních dnech. Zastupitelé budou informováni o rozhodnutí Soudního dvora EU,
kdy se Polské republice ukládá povinnost zaplatit Evropské komisi denní penále, z důvodu
nepozastavení těžby hnědého uhlí v dole v Turów. Doplnil, že Evropská komise bude vyzvána
k vytvoření finančního nástroje nebo dotačního programu, do kterého budou převedeny
prostředky z denního penále.
Proběhla krátká diskuse týkající se vzniklých škod a negativních vlivů činnosti polského
hnědouhelného dolu Turów.
Bez připomínek a další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1564/21/mRK
Výzva Evropské komisi k převedení finančních prostředků z denního penále vyměřeného
Polské republice
Rada kraje po projednání
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit následující znění usnesení o dosavadním vývoji jednání o dohodě
vlád České republiky a Polské republiky ve věci těžby v polském hnědouhelném dole Turów
a o usnesení místopředsedkyně Soudního dvora EU ve věci C-121/21 R Česká republika
v. Polsko ze dne 20. září 2021, kterým se Polsku ukládá povinnost zaplatit Evropské komisi
denní penále ve výši 500.000 eur, protože nepozastavilo těžbu hnědého uhlí v dole Turów,
vyzývá
Evropskou komisi, aby vytvořila finanční nástroj nebo dotační program, do kterého budou
převedeny prostředky z denního penále vyměřeného Polské republice. Cílem tohoto finančního
nástroje bude podpora realizace opatření, která souvisí s negativními dopady těžby

hnědouhelného dolu Turów na životy obyvatel České republiky, zejména na zajištění
náhradních zdrojů pitné vody, monitoring hluku, prašnosti a poklesů terénu v oblasti zasažené
činností tohoto dolu
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje Výzvu Evropské komisi k převedení
finančních prostředků z denního penále vyměřeného Polské republice.
Termín: 21. 09. 2021
hlasování č. 8 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 14. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2021 ve 14.00 hodin.

Ověřovatelé

Václav Židek

………………………………….

Mgr. Jiří Ulvr

…………………………………

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

Liberec 22. 9. 2021
zapsala Bc. Markéta Berková

