Výpis usnesení z 21. zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 19. 10. 2021

USNESENÍ č. 1672/21/RK
Jmenování vedoucího odboru silničního hospodářství
Rada kraje po projednání
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu ke dni 1. 1. 2022 Ing. Zdeňka Borovičku, MBA,
vedoucím odboru silničního hospodářství
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenovací listinu výše uvedeného vedoucího
odboru Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1673/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 283/21/RK, 480/21/RK, 656/21/RK, 918/21/RK, 925/21/RK,
1012/21/RK, 1013/21/RK, 1014/21/RK, 1063/21/RK, 1071/21/RK, 1106/21/RK, 1127/21/RK,
1128/21/RK, 1152/21/RK, 1166/21/RK, 1202/21/RK, 1225/21/RK, 1242/21/RK, 1254/21/RK,
1272/21/RK, 1277/21/RK, 1278/21/RK, 1282/21/RK, 1283/21/RK, 1296/21/RK, 1301/21/RK,
1305/21/RK, 1309/21/RK, 1326/21/RK, 1329/21/RK, 1330/21/RK, 1344/21/RK, 1350/21/RK,
1360/21/RK, 1400/21/RK, 1401/21/RK, 1402/21/RK, 1403/21/RK, 1406/21/RK, 1417/21/RK,
1429/21/RK, 1430/21/RK, 1431/21/RK, 1432/21/RK, 1433/21/RK, 1434/21/RK, 1435/21/RK,
1436/21/RK, 1444/21/RK, 1445/21/RK, 1453/21/RK, 1455/21/RK, 1456/21/RK, 1457/21/RK,
1458/21/RK, 1460/21/RK, 1462/21/RK, 1463/21/RK, 1464/21/RK, 1465/21/RK, 1468/21/RK,
1471/21/RK, 1472/21/RK, 1476/21/RK, 1479/21/RK, 1480/21/RK, 1485/21/RK, 1486/21/RK,
1487/21/RK, 1488/21/RK, 1490/21/RK, 1491/21/RK, 1493/21/RK, 1496/21/RK, 1506/21/RK,
1512/21/RK, 1516/21/RK, 1517/21/RK, 1525/21/RK, 1532/21/RK, 1533/21/RK, 1536/21/RK,
1540/21/RK, 1545/21/RK, 1546/21/RK, 1549/21/RK, 1556/21/RK, 1558/21/RK, 1560/21/mRK,
1561/21/mRK, 1583/21/RK, 1586/21/RK, 1587/21/RK, 1605/21/RK, 1623/21/RK, 1627/21/RK,
1628/21/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 666/21/RK ze 31. 7. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1125/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1148/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1300/21/RK ze 30. 9. 2021 na 30. 11. 2021,
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- 1306/21/RK ze 31. 8. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1399/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1469/21/RK ze 30. 9. 2021 na 15. 10. 2021,
- 1502/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1503/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1504/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021,
- 1505/21/RK ze 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021.

USNESENÍ č. 1674/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 4. září 2021 do 8. října 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021.
Termín: 26. 10. 2021

USNESENÍ č. 1675/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 352/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK,
rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci Svojkov
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 352/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši
200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 200.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 200.000 Kč jako účelová dotace Obci
Svojkov, IČO 00831689, se sídlem Svojkov 12, 471 53 Svojkov na projekt: “Oprava
poškozené hráze Kachního rybníka v Obci Svojkov“,
2)

3)

s poskytnutím účelové dotace ve výši 200.000 Kč Obci Svojkov, IČO 00831689, se sídlem
Svojkov 12, 471 53 Svojkov na projekt: “Oprava poškozené hráze Kachního rybníka v Obci
Svojkov“,
se smlouvou č. OLP/3504/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Svojkov, IČO 00831689, se sídlem Svojkov
12, 471 53 Svojkov

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 352/21 – úpravy v kapitole
931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace Obci Svojkov.
Termín: 26. 10. 2021
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USNESENÍ č. 1676/21/RK
Rozpočtové opatření č. 354/21 - úprava kapitoly 931 01 Krizový fond, poskytnutí příspěvku
ZZS LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 354/21, kterým se upravují specifické ukazatele 931 01 – Krizový fond kraje
bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
a) snížení specifického ukazatele Nouzový stav 2020-2021 II., Krizová situace 2021
(mimo povodně) v celkové výši 635.100 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele ZZS LK – Náklady za zdravotní asistenci
– COVID 19 ve výši 635.100 Kč,
c) zrušení rezervy na krizová opatření specifického ukazatele Nespecifikované rezervy krizového
fondu ve výši 500.000 Kč a současně zapojením této rezervy na specifický ukazatel Nouzový
stav 2020 – 2021 II.,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 635.100 Kč Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 46744991, na základě úkolu 1/57 Krizového štábu
Libereckého kraje ze dne 4. 10. 2021, na náklady za zdravotní asistenci při očkování za první pololetí
2021
a ukládá
Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 354/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 10. 2021

USNESENÍ č. 1677/21/RK
Informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské
republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole Turów
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole Turów,
konstatuje,
že urychlené uzavření mezivládní dohody považuje nadále za nejvýhodnější řešení problému,
které je v nejlepším zájmu všech obyvatel příhraničních oblastí České republiky i Polské republiky,
doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje vyzvat ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra
zahraničních věcí Jakuba Kulhánka k obnovení jednání o dokončení uvedené mezivládní smlouvy
v nejbližším možném termínu tak, aby ji následně bylo možné, co nejdříve předložit vládě České
republiky a vládě Polské republiky ke schválení
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České
republiky a vládou Polské republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném
dole Turów Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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Termín: 26. 10. 2021

USNESENÍ č. 1678/21/RK
Převod movitého majetku na příspěvkové organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí věcného daru Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace, Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov,
IČO 62237039, zastoupené ředitelem školy Doc. MgA. Pavlem Kopřivou, Ph.D., v tomto
rozsahu:

b)

c)

Název

Identifikační kód

Televizor LG 42
Celkem

KULBH00049S8

Pořizovací
cena (v Kč)

Rok
pořízení

45.825
45.825

2006

Zůstatková
cena (v Kč)
k 30.11.2021
488,25

o poskytnutí věcného daru Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod,
IČO 60252766, zastoupené ředitelem školy Mgr. A. Janem Háskem, v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Televizor Panasonic
TH-42PZ70
Celkem

KULBH000E91D

Pořizovací
cena (v Kč)

Rok
pořízení

Zůstatková
cena (v Kč)
k 30.11.2021

60.628

2008

1.590

60.628

o poskytnutí věcného daru Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, Horní náměstí 800/1, 466 80 Jablonec
nad Nisou, IČO 60252600, zastoupené ředitelkou školy Mgr. Bc. Martinou
Picko Baumannovou v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Televizor LG 42LG
3000
Celkem

KULBH000E3B5

Pořizovací cena
(v Kč)

Rok
pořízení

18.000

2008

Zůstatková
cena (v Kč)
k 30.11.2021

18.000

schvaluje
a) návrh darovací smlouvy číslo OLP/3453/2021 mezi Libereckým krajem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov, IČO 62237039,
b) návrh darovací smlouvy číslo OLP/3454/2021 mezi Libereckým krajem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod, IČO 60252766,
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návrh darovací smlouvy číslo OLP/3455/2021 mezi Libereckým krajem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1,
příspěvková organizace, Horní náměstí 800/1, 466 80 Jablonec nad Nisou, IČO 60252600
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválené darovací smlouvy Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
c)

USNESENÍ č. 1679/21/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnankyním Libereckého kraje zařazeným
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
10.600 Kč,
b)

vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnankyním Libereckého
kraje zařazeným do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly
92515 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 25.000 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a darů příslušným
zaměstnankyním Libereckého kraje zařazeným do krajského úřadu.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1680/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-04/21 – Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 04/21 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Horní náměstí 1,
466 80 Jablonec nad Nisou. Kontrola byla vykonána dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého
kraje a poté ve dnech 21. - 22. 6. 2021 kontrolu na místě, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

USNESENÍ č. 1681/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-05/21 – Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 05/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Nad Školami 480, 513 01 Semily. Kontrola byla vykonána
ve dnech 12. - 14. 7. 2021 na místě, kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky. Příspěvková organizace
přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 19. 8. 2021.
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USNESENÍ č. 1682/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-52/21 – Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec,
Husova 357/10, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 52/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Husova 357/10, 460 01 Liberec.
Kontrola byla vykonána dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje a poté ve dnech
9. - 10. 8. 2021 kontrolu na místě, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek. Příspěvková organizace přijala
opatření dopisem ze dne 6. 9. 2021.

USNESENÍ č. 1683/21/RK
Písemná informace
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021 aktualizovaný k 30. 9. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci "Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021 aktualizovaný
k 30. 9. 2021".

USNESENÍ č. 1684/21/RK
Rozpočtové opatření č. 340/21 - úpravy v kapitole 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí,
přesun prostředků mezi dílčími ukazateli
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 340/21, kterým se upravují dílčí ukazatele rozpočtu Libereckého kraje 2021
ve výdajové kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí v celkové výši 155.000 Kč,
a to takto:
1. snižují se výdaje dílčího ukazatele Sociální práce, č. a. 051500 Sociální práce – metodická
pomoc obcím o částku 45.000 Kč,
2. snižují se výdaje dílčího ukazatele Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, č. a. 056000
Procesy střednědobého plánování o částku 70.000 Kč,
3. snižují se výdaje dílčího ukazatele Veřejné opatrovnictví, č. a. 057010 Metodická pomoc obcím
v rámci veřejného opatrovnictví o částku 40.000 Kč,
4.

navyšují se výdaje dílčího ukazatele Sociálně-právní ochrana, č. a. 052000 SPO – metodická
pomoc obcím o částku 40.000 Kč,

5.

navyšují se výdaje dílčího ukazatele Sociálně-právní ochrana, č. a. 052800 Rodinná politika
o částku 45.000 Kč,

navyšují se výdaje dílčího ukazatele Koordinátor pro záležitosti národnostních menšin
a cizinců, č. a. 053000 Metodická činnost romského koordinátora o částku 70.000 Kč
a ukládá
6.
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 340/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1685/21/RK
Rozpočtové opatření č. 347/21 – úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky, odbor sociálních
věcí – poskytnutí účelového příspěvku Domovu Raspenava
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 347/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, v celkové výši 240.000 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly
a) snížením výdajů ukazatele Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace – Automobil
pro Sosnovou, akce č. 5501291505, o celkovou částku 43.889 Kč,
b) snížením výdajů ukazatele Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
– Rekonstrukce EPS (elektrická požární signalizace), akce č. 5501301509, o celkovou částku
116.843 Kč,
c) snížením výdajů ukazatele Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
– Výměna nábytku na pokojích klientů, akce č. 5501421512, o celkovou částku 56.672 Kč,
d) snížením výdajů ukazatele Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace – Nákup dodávkového automobilu, akce č. 5501401516, o celkovou částku
22.596 Kč,
e) navýšením výdajů zavedením nového dílčího ukazatele Domov Raspenava, příspěvková
organizace – Vybavení bytu, akce č. 5501771519, o celkovou částku 240.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí, příspěvkové organizaci Domov
Raspenava – Vybavení bytu, příspěvková organizace, na akci č. 5501771519, v celkové výši
240.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 50 % do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy 2, nejpozději však do 10. 12. 2021,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 10. 12. 2021,
o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování
akce mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu
do 17. 12. 2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 347/21 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
4.

Termín: 30. 11. 2021
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2.

Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1686/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru – dárkové balíčky pro 30 klientů (hygienické potřeby, balíček
á 70 Kč/ks) v celkové hodnotě ve výši 2.100 Kč od dárce NADACE ŠKOLA HROU, se sídlem
Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, IČO: 25049852, do vlastnictví zařízení OSTARA,
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, IČO: 48282944,
2.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Město Lázně Bělohrad,
náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, IČO: 00271730, ve prospěch zařízení Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180,
512 06 Benešov u Semil, IČO: 00271730,

3.

s přijetím finančního daru ve výši 6.000 Kč od paní
ve prospěch zařízení Domov důchodců
Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 6.649 Kč jako příspěvek z veřejné sbírky a příspěvek
z matchingového fondu "ČSOB pomáhá regionům" ve výši 35.000 Kč od dárce Fórum dárců,
z. s., se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5, IČO: 66004501, ve prospěch zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec
15, IČO: 71294392,

4.

s přijetím finančního daru ve výši 50.000 Kč od dárce WIEDEN s.r.o., se sídlem Malodoubská
355/6, 460 08 Liberec 8 – Dolní Hanychov, IČO: 07919981, ve prospěch zařízení Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15,
IČO: 71294392
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelek
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 19. 11. 2021
5.

USNESENÍ č. 1687/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny DD Rokytnice
nad Jizerou“, Domovem důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Rekonstrukce kotelny DD Rokytnice nad Jizerou" p. o.,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace
o uděleném souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky řediteli příspěvkové
organizace.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1688/21/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – izolační panely chladíren, svěřeného zařízení
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 19. 11. 2021

USNESENÍ č. 1689/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021,
na základě, kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci v roce 2021 v celkové výši
47.794.000 Kč,
2) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č.367/21, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s mimořádnou situací v souladu
s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které Liberecký
kraj obdrží na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu (ze dne 7. 10. 2021) a kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 47.794.000 Kč,
b)

3)

navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši
47.794.000 Kč, určené na financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb,

s poskytnutím neinvestiční dotace na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti
s mimořádnou situací v souladu s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
v úhrnném objemu 40.870.678 Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2021 do výše:

Název poskytovatele

IČO

Sídlo

Identifikátor
(registrační č.
služby)
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Druh služby

Název služby

Požadovaná
výše dotace

Výpis usnesení z 21. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 10. 2021

Rytmus Liberec, o.p.s

27322793

Palachova 504/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

2527518

sociální
rehabilitace

Rytmus Liberec,
o.p.s.

4.615.548

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15

2718583

sociálně
terapeutické
dílny

Domov pro
mentálně postižené
v Liberci - Harcově,
o.p.s.

2.407.778

FOKUS Liberec, o.p.s.

46749411

3596108

podpora
samostaného
bydlení

FOKUS Liberec
občanské sdružení

8.461.838

Společnost DOLMEN,
z. ú.

27291049

4353078

podpora
samostaného
bydlení

Dolmen, o.p.s.
Agentura pro
chráněné bydlení

3.461.661

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

FOKUS Turnov

2.307.774

Fokus Liberec o.p.s.

46749411

Sociálně
terapeutické dílny

1.538.516

DH Liberec, o.p.s.

27298523

FOKUS Semily, z. s

22871080

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Fokus Liberec o. p. s.

46749411

FOKUS Semily, z.s.

22871080

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
460 05 Liberec 5
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15

4661168
5563434

Nad Školami 480
513 01 Semily
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý Harcov
460 15 Liberec 15
Nad Školami 480
513 01 Semily

Celkem

sociálně
terapeutické
dílny
sociálně
terapeutické
dílny

5793673

osobní
asistence

Osobní asistence

3.846.290

6265472

sociálně
terapeutické
dílny

FOKUS Semily

2.307.774

7143232

osobní
asistence

Osobní asistence

1.923.145

7471836

podpora
samostaného
bydlení

FOKUS Turnov

3.846.290

8208204

sociální
rehabilitace

Sociální rehabilitace

4.615.548

8899363

sociální
rehabilitace

FOKUS Semily

1.538.516

Počet služeb
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40.870.678

se vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na rok 2021,
rozhoduje o
poskytnutí příspěvku zřizovatele na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti
s mimořádnou situací v souladu s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v úhrnném objemu
6.923.322 Kč, níže uvedeným příspěvkovým organizacím sociálního resortu Libereckého kraje
na rok 2021 do výše:
4)

Název poskytovatele

IČO

Domov Raspenava, p. o.

7122008

Jedličkův ústav, p. o.

70932522

Celkem

Sídlo

Identifikátor
(registrační č.
služby)

Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v Čechách
Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

Druh služby

Název služby

Požadovaná výše
dotace

1467756

sociálně
terapeutické
dílny

Domov
Raspenava

2.307.774

6492623

osobní
asistence

Osobní asistence

4.615.548

2

6.923.322

Počet služeb

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 367/21 v Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
schvaluje

10

Výpis usnesení z 21. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 10. 2021
vzorovou Smlouvu o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí na rok 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 k projednání
a ke schválení,
Termín: 26. 10. 2021
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje k projednání a rozhodnutí návrh o výši dotace z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti
s mimořádnou situací v souladu s § 104, odst. 3, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro poskytovatele sociálních služeb, vyjma příspěvkových organizací
sociálního resortu Libereckého kraje, v úhrnném objemu 40.870.678 Kč,
3)

Termín: 26. 10. 2021
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat Smlouvy
o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí na rok 2021 pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje,
po projednání a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 367/21 zastupitelstvem
kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1690/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery,
912 09 Účelové příspěvky PO
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 339/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů
zaměřených na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 40.000 Kč a navyšují výdaje
v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Konference
operátorů IZS LK 2021–7. ročník, v celkové výši 40.000 Kč,
rozhoduje
1) o
poskytnutí
mimořádného
účelového
neinvestičního
příspěvku
do
výše
40.000 Kč Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČO: 46744991, na výdaje spojené s realizací akce „Konference operátorů IZS LK
2021–7. ročník“,
2)

3)
4)

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
do výše 40.000 Kč na realizaci akce „Konference operátorů IZS LK 2021–7. ročník“ do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření
č. 339/21 zastupitelstvem Libereckého kraje, nejpozději však do 10. 11. 2021,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2021,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3 v termínu do 10. 12. 2021,
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o předložení vyúčtování formou Oznámení o skutečné výši využitého provozního příspěvku
za rok 2021 dle přílohy č. 1 v termínu do 6. 2. 2022,
a to, za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 339/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/21 ke schválení.
Termín: 26. 10. 2021
5)

USNESENÍ č. 1691/21/RK
Dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4016/2020 mezi Českou republikou-Ministerstvem
zdravotnictví a Libereckým krajem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou
plicní ventilaci typu ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 31. 10. 2021 na 30. 6. 2022,
b)

dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4017/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
s poliklinikou Česká Lípa, a. s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu
ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 28. 10. 2021 na 28. 6. 2022,

c)

dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. OLP/4018/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, kterým se prodlužuje doba výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci typu
ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství z 28. 10. 2021 na 28. 06. 2022

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
schválených dodatků.
Termín: 15. 11. 2021

USNESENÍ č. 1692/21/RK
Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonové konstrukce
nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie Vysoké n. J.“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Vysoké nad
Jizerou se sídlem Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO: 00276294,
ve výši 4.000.000 Kč na projekt „Železobetonová konstrukce nového pavilonu E Ústavu
chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou“,
se smlouvou č. OLP/3485/2021 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a městem Vysoké nad Jizerou, se sídlem Náměstí Dr. Karla
Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO: 00276294
a ukládá
b)
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Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje smlouvu č. OLP/3485/2021 ke schválení a poskytnutí investiční účelové dotace
městu Vysoké nad Jizerou k rozhodnutí.
Termín: 26. 10. 2021

USNESENÍ č. 1693/21/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
a) delegovat Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví,
ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 4. 11. 2021,
b) nominovat jako zástupce Libereckého kraje v dozorčí radě společnosti MMN, a.s.,
IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice MUDr. Richarda Lukáše, PhD.,
c)

nominovat jako zástupce Libereckého kraje v představenstvu společnosti MMN, a.s.,
IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, Ing. Pavla Marka

d)

nominovat jako zástupce Libereckého kraje ve výboru pro audit společnosti MMN, a.s.,
IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, Ing. Renatu Hrnčířovou,

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci a zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti a nominaci zástupců
Libereckého kraje v orgánech společnosti, zastupitelstvu kraje.
Termín: 26. 10. 2021

USNESENÍ č. 1694/21/RK
Rozpočtové opatření č. 360/21 - úpravy kapitoly 913 09 Příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 360/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 913 09 – Příspěvkové
organizace, odbor zdravotnictví ve výši 5.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
a které zahrnuje:
a) snížení dílčího ukazatele 000013090000 Finanční rezerva na řešení provozních potřeb
v průběhu roku o částku 5.000.000 Kč,
navýšení dílčího ukazatele 1910 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
ve výši 5.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 360/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
b)
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Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1695/21/RK
Rozpočtové opatření č. 346/21 – navýšení příjmů a výdajů v kapitole 914 21; dotace ze státního
rozpočtu ke krytí prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 346/21, kterým se navyšují očekávané příjmy rozpočtu kraje o částku
131.933.197 Kč a současně navyšují finanční prostředky v kapitole 914 21 – působnosti, odbor
dopravní obslužnosti ve výši 131.933.197 Kč, jako účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
k částečnému krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné
železniční osobní dopravě
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 346/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1696/21/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v roce 2021
– MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v roce 2021
č. OLP/3490/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem obcí MIKROREGION ČESKÝ
RÁJ, IČ: 69155950, se sídlem 512 64 Vyskeř 50, na základě, které přispěje MIKROREGION ČESKÝ
RÁJ na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3490/2021.
Termín: 30. 11. 2021
USNESENÍ č. 1697/21/RK
Nádraží Turnov – Zákaznické centrum IDOL
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o stavu poskytovaných služeb pro cestující v Turnově před a po uzavření přepážky
dopravce České dráhy, a.s., a o možnostech dalšího postupu,
rozhoduje
o dodatečném objednání provozu pokladní přepážky dopravce České dráhy, a.s., v Turnově
ve stávajícím rozsahu provozu pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022, a to prostřednictvím
Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky č. OLP/4307/2019, uzavřené
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s Královéhradeckým krajem (dle smluvních podmínek Královéhradeckého kraje a dopravce
na provoz osobních vlaků linky Turnov – Jičín – Hradec Králové)
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit odeslání
objednávky provozu pokladní přepážky Královéhradeckému kraji,
Termín: 22. 10. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
o rozhodnutí Rady kraje dopravce České dráhy, a. s.
Termín: 22. 10. 2021

USNESENÍ č. 1698/21/RK
Informace o výsledku ratingového hodnocení Libereckého kraje k říjnu 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o národním ratingu na úrovni Aa2.cz a mezinárodním ratingu na úrovni A1, se stabilním
výhledem, uděleném Libereckému kraji k 1. říjnu 2021 společností Moody´s Public Sector Europe
– Moody´s Investors Service EMEA Limited
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit informaci o přiděleném ratingovém hodnocení udělenému
Libereckému kraji k říjnu 2021 jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1699/21/RK
Rozpočtové opatření č. 342/21 –úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace z MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 342/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 2.051.400 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví a o dotaci v rámci Výzvy „Spolu po COVIDu“, současně se navyšují
výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 2.051.400 Kč, a to na:
a) výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví na zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců
pod účelovým znakem 33085 v celkové výši 1.951.400 Kč,
dotaci v rámci Výzvy „Spolu po COVIDu“ pod účelovým znakem 33084 v celkové výši
100.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 342/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
b)
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USNESENÍ č. 1700/21/RK
Rozpočtové opatření č. 343/21 – úprava kapitoly 916 04 – vratka na MŠMT – odvod za porušení
rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 343/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 7.234,80 Kč, jedná
se o vratku finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení
rozpočtové kázně, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 7.234,80 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 343/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1701/21/RK
Rozpočtové opatření č. 349/21 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku vybraným příspěvkovým organizacím OŠMTS
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 349/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 600.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele číslo akce 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací
o částku 222.000 Kč,
2.

3.

4.

5.

snížení dílčího ukazatele číslo akce 04502681428: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Výměna dlažby na chodbách
historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov o částku
114.000 Kč,
snížení dílčího ukazatele číslo akce 04502731420: Střední průmyslová škola stavební, Liberec
1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace – Oprava střechy na Appeltově domě
o částku 264.000 Kč,
zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503171472: Dětský domov, Základní škola
a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace – Pořízení herních prvků ve výši
200.000 Kč,
zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503181471: Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace – Pořízení herních prvků ve výši 400.000 Kč,

rozhoduje
A. u Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy, Krompach 47, příspěvková organizace
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 200.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce číslo 04503171472 „Pořízení herních prvků“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

16

Výpis usnesení z 21. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19. 10. 2021
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 7. 2022,

B. u Dětského domova, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 400.000 Kč na výdaje spojené
s realizací akce číslo 04503181471 „Pořízení herních prvků“. Tento příspěvek bude
rozdělen na dvě části – investiční ve výši 246.000 Kč a neinvestiční ve výši 154.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 30. 6. 2022,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 7. 2022

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 349/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1702/21/RK
Rozpočtové opatření č. 350/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí individuálních
dotací na dopravu žáků na veletrh EDUCA MY JOB LIBEREC 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 350/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 10.960 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, následovně:
1. snížení ukazatele číslo akce 04700010000 Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve výši
10.960 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 10.960 Kč, a to:
2.1 akce číslo 04700015458 Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
– Veletrh vzdělávání EDUCA EXPO 2021 ve výši 5.480 Kč,
2.2 akce číslo 04700013446 Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace
– Doprava žáků na veletrh EDUCA MY Job Liberec 2021 ve výši 5.480 Kč,

rozhoduje
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o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 91704 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, které nemají charakter de minimis, v celkové výši
10.960 Kč níže uvedeným žadatelům:
se sídlem:

IČ:

dotace
do výše
v Kč:

termín
realizace

p. č.

žadatel:

název projektu

1

Základní škola Turnov, 28. října
18, příspěvková organizace

28. října 18, 511
01 Turnov

00856126

5.480

10.10.30.11.2021

Veletrh vzdělávání
EDUCA EXPO 2021

2

Základní škola Železný Brod,
Školní 700, příspěvková
organizace

Školní 700, 468
22 Železný brod

70694974

5.480

1.10.17.11.2021

Doprava žáků na
veletrh EDUCA
MYJOB Liberec 2021

schvaluje
1. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3491/2021, která bude
uzavřená mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, 28. října 18, příspěvková
organizace, IČO 00856126,
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3492/2021, která bude
uzavřená mezi Libereckým krajem a Základní školou Železný Brod, Školní 700, příspěvková
organizace, IČO 70694974
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 350/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 11. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení předmětných smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1703/21/RK
Rozpočtové opatření č. 356/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí individuální
dotace Krajské radě Asociace školních sportovních klubů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 356/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 90.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, následovně:
1. snížení ukazatele č. a. 04700020000 Soutěže-podpora talentovaných dětí a mládeže ve výši
90.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele č. a. 04812670000 Krajská rada Asociace školních
sportovních klubů České republiky, pobočný spolek – Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji – podzim 2021 ve výši 90.000 Kč,
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rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 91704 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, která nemá charakter de minimis Krajské radě Asociace
školních sportovních klubů České republiky Libereckého kraje, pobočný spolek, se sídlem
Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, IČO 71202102, v celkové výši 90.000 Kč na zabezpečení projektu
s názvem Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04
– Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3493/2021, která bude uzavřená
mezi Libereckým krajem a Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů České republiky
Libereckého kraje, pobočný spolek, IČO 71202102
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 356/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 11. 2021
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3493/2021 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1704/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
1. finančních darů:
a)

b)

2.

ve výši 110.000 Kč na spravování „Motivačního programu Prokopa Diviše“ od společnosti
ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
jedná se o dědictví ve výši 15.000 USD (dle kurzu České národní banky ze dne 6. 10. 2021
cca 330.375 Kč) určené na studentská stipendia, do vlastnictví příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,

věcných darů:
a)

b)

1 ks SMART TV Philips v hodnotě 9.900 Kč pro vzdělávání a naplňování volnočasových
aktivit dětí z dětského domova od Nadačního fondu pomoci, se sídlem Zapova 1559/18,
150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 24303437, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace,
IČ: 70226458,
1 ks SMART TV Philips v hodnotě 9.900 Kč pro vzdělávání a naplňování volnočasových
aktivit dětí z dětského domova od Nadačního fondu pomoci, se sídlem Zapova 1559/18,
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c)

150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 24303437, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006,
potravin v celkové hodnotě 16.500 Kč pro potřebu klientů dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,

3ks přístrojů – ultrazvuková lázeň – GT SONIC v hodnotě 2.000 Kč, rheometr
BROOKLFIELD R/S+ v hodnotě 10.000 Kč a termostat v hodnotě 8.000 Kč, celkem tedy
v hodnotě 20.000 Kč určené do školních laboratoří pro výuku žáků od pana
do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766,
nadačních příspěvků:
d)

3.

a)

ve výši 200.000 Kč na přípravu a realizaci projektu „Relaxační studovna“ a modernizaci
vybavení školy od Nadace Premedis, se sídlem Masarykova 699/9, 460 01 Liberec I – Staré
Město, IČ: 09698698, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant,
Mládeže 844, příspěvková organizace, IČ: 46748067,

ve výši 15.000 Kč pro zajištění canisterapie pro žáky základní školy speciální od Nadace
PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092,
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou,
Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 19. 11. 2021
b)

USNESENÍ č. 1705/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, IČ: 60252766,
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 798.000 Kč, z toho 520.000 Kč
jako čerpání schválených účelově určených darů a 278.000 Kč na další rozvoj organizace,
konkrétně na nákup 17 ks počítačů a monitorů,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 552.560 Kč, konkrétně:
• navýšení rozpočtu stávající akce „Oprava střechy na domově mládeže“ o 42.000 Kč,
z původních 110.000 Kč na 152.000 Kč,
• zařazení nové akce „Nátěr střechy domova mládeže“ ve výši 500.000 Kč,
• navýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku ve výši 10.560 Kč,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021,
2. Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067,
b)
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navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 210.130,23 Kč, konkrétně čerpání
účelově určeného finančního daru ve výši 200.000 Kč na modernizaci vybavení školy a daňové
úspory ve výši 10.130,23 Kč na nákup kancelářských a hygienických potřeb,
3. Střední škola, Semily, příspěvková organizace, IČ: 00528714,
snížení čerpání fondu investic ve výši 267.584 Kč, konkrétně:
• vyřazení stávající akce „Kryté pracoviště pro tesaře“ ve výši 500.000 Kč,
• zařazení nové akce „Automobil pro odborný výcvik“ ve výši 240.000 Kč,
• snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku ve výši 7.584 Kč,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021,
4. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
IČ: 00526517,
snížení čerpání prostředků fondu investic o 3.061.247 Kč, konkrétně:
• vyřazení stávající akce „Rekonstrukce metalické sítě, Ještědská“ ve výši 1.028.500 Kč,
• vyřazení stávající akce „Rekonstrukce stávajících prostor pro elektromechaniky, Letná“ ve výši
1.500.000 Kč,
• vyřazení stávající akce „Hardware – server 3 ks“ ve výši 450.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „CNC stroj (projekt NAKAP II) o 156.090 Kč,
• zařazení nové akce „Elektronický kamerový inspekční systém (NAKAP II)“ ve výši 77.745 Kč,
• zařazení nové akce „Výukový set zabezpečovacího zařízení (NAKAP II) ve výši 76.494 Kč,
• zařazení nové akce „Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav domov
mládeže Truhlářská“ ve výši 44.528 Kč,
• snížení příspěvku na odpisy ve výši 125.424 Kč,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021,
5. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ: 46747974,
navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 1.460.273 Kč, konkrétně:
• zařazení nové akce „Stroje do textilní laboratoře“ ve výši 1.101.100 Kč,
• zařazení nové akce „Webové stránky“ ve výši 150.000 Kč,
• snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku o 33.667 Kč,
• čerpání fondu investic ve výši 242.840 Kč na pokračující rekonstrukci výměníkové stanice,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1706/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Větrání tělocvičny – pavilon T“ Střední školou
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
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a)

b)

se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Větrání tělocvičny – pavilon
T“ Střední školou gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
s textem „Výzvy k podání nabídky“

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1707/21/RK
Vyřazení, prodej a likvidace nepotřebného movitého majetku příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací – dvou počítačových učeben,
rok pořízení 2001 a 2003, svěřených Střední průmyslové škole stavební, Liberec 1, Sokolovské
náměstí 14, příspěvkové organizaci,
2.

s vyřazením svěřeného nepotřebného movitého majetku likvidací:
a) soustruhu PC TURN s příslušenstvím, rok pořízení 1995,

b) frézky PC MILL s příslušenstvím, rok pořízení 1995,
svěřených Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvkové organizaci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1708/21/RK
Stanovení platu ředitelce Speciálně pedagogického centra logopedického a surdopedického,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 124 odst. 1 a 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, Mgr. Ivaně Novákové, ředitelce Speciálně
pedagogického centra logopedického a surdopedického, příspěvková organizace, plat s účinností
od 1. 11. 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platový výměr
k podpisu.
Termín: 31. 10. 2021
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USNESENÍ č. 1709/21/RK
Rozpočtové opatření č. 351/21 – 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. 351/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 199.022,19 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 174.302 Kč, určenou paní Bc. Pavle Podhorské, IČ 04831357,
b)
2.

o dotaci 24.720,19 Kč, určenou panu Milanovi Pickovi, IČ 43257895, v zastoupení

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství v celkové
výši 199.022,19 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – P. Podhorská ve výši
174.302 Kč,

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – M. Picek ve výši
24.720,19 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 351/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021
b)

USNESENÍ č. 1710/21/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Audit hospodaření společnosti Ekocentrum
Oldřichov v Hájích, z. ú.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Audit hospodaření společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, z. ú.,“ a to účastníku INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., IČO: 48112500, se sídlem
Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 280.000 Kč bez DPH, 338.800 Kč včetně
DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, čl. 2, odst. 2.1.– veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, čl. 11, odst. 11.4,
2. smlouvu o dílo č. OLP/3502/2021 mezi Libereckým krajem a společností INTEREXPERT
BOHEMIA, spol. s r.o., IČO: 48112500, se sídlem Mikulandská 2/123, 110 00 Praha 1
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, zajištění dalšího
postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 01. 2022
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USNESENÍ č. 1711/21/RK
Příručka pro přípravu investičních záměrů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací
„Modrozelená infrastruktura“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. používání Příručky „Modrozelená infrastruktura a její využití pro adaptaci zastavěného území
vůči dopadům změny klimatu a k podpoře ekosystémových služeb intravilánu“ pro přípravu
investičních záměrů Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací,
2. předložený návrh Příručky pro přípravu investičních záměrů Libereckého kraje
a jeho příspěvkových organizací „Modrozelená infrastruktura a její využití pro adaptaci
zastavěného území vůči dopadům změny klimatu a k podpoře ekosystémových služeb
intravilánu“
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit redakční úpravu a vydání příručky v tištěné
a elektronické podobě pro potřeby Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací a dále
pro možnost distribuce do měst, obcí a institucí v Libereckém kraji,
2.

Termín: 31. 12. 2021
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
uspořádání školení pro zainteresované odbory Krajského úřadu a příspěvkových organizací
Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1712/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s. se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518
bere na vědomí
dopis Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa ze dne 5. října 2021, ČJ: NsPCL560/21-ŘED, Příplatek
mimo základní kapitál na rok 2021 - žádost o změnu struktury, posun termínu vyčerpání,
rozhoduje
a) o změně struktury využití příplatku mimo základní kapitál na rok 2021, a to ve smyslu využití
7.000.000 Kč pro modernizaci LDN (9B) místo ortopedické lamely,
o posunu termínu dočerpání peněžních prostředků ve výši 7.000.000 Kč v části akce
modernizaci LDN (9B) z termínu 31. 12. 2021 do nového termínu 30. 6. 2022,
c) o posunu termínu dočerpání peněžních prostředků ve výši 20.000.000 Kč v části demolice staré
přístupové lávky, výstavba nové z termínu 31. 12. 2021 do nového termínu 31. 12. 2022
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat předsedu
představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. Ing. Pavla Marka o přijatém
usnesení.
Termín: 20. 11. 2021
b)
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USNESENÍ č. 1713/21/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o. – dodatek
č. 1“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4154/2020 mezi Libereckým krajem a společností
Pozemní stavitelství s.r.o., IČO 27298370, se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 685.310,73 Kč bez DPH, tj. 788.107,34 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši
184.870,82, tj. 212.601,44 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o 500.439,91 Kč
bez DPH, tj. 575.505,90 včetně DPH na celkovou částku 19.793.965,21 Kč bez DPH,
tj. 22.875.201,45 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1714/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
– Revitalizace tří objektů – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Revitalizace
tří objektů – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě“, ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
náhradník: Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
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Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel VMG v České Lípě,
náhradník: Gabriela Mothejzíková, ekonomka VMG v České Lípě,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021
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: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1715/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní,
Liberec – rekonstrukce střechy budovy dílen“- dodatek č.2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/320/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín,
IČO 28601505, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 1.492.364,73 Kč bez DPH,
tj. 1.805.761,32 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 1.171.025,61 Kč bez DPH, tj. 1.416.940,99 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny o částku 321.339,12 Kč bez DPH, tj. 388.820,34 Kč včetně
DPH, na celkovou částku 12.271.515,81 Kč bez DPH, tj. 14.848.534,13 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 11. 2021

USNESENÍ č. 1716/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a tělocvičny – SŠHL,
Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4090/2020 veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a tělocvičny - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace – stavební práce“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým
krajem a společností Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická 538, 460 01 Liberec,
IČO: 27298370, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 54.563,57 Kč bez DPH, tj. 66.021,92 Kč
včetně DPH a méněpráce ve výši 4.939,20 Kč bez DPH, tj. 5.976,43 Kč včetně DPH, čímž dojde
ke zvýšení celkové ceny o 49.624,37 Kč bez DPH, tj. 60.045,49 Kč včetně DPH
a ukládá
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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. 11. 2021

USNESENÍ č. 1717/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Andělská
Hora u Chrastavy a k. ú. Nová Ves u Chrastavy
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3550/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Státním
pozemkovým úřadem, týkající se bezúplatného nabytí p. p. č. 391/3 o výměře 33 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obci Chrastava, evidované
na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Liberec, a dále p. p. č. 719/8 o výměře 25 m2,
p. p. č. 1831/2 o výměře 5 m2, p. p. č. 1831/3 o výměře 74 m2, p. p. č. 1831/5 o výměře 18 m2,
p. p. č. 2057 o výměře 1 m2, p. p. č. 2058 o výměře 4 m2, p. p. č. 2059 o výměře 33 m2, vše ostatní
plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves,
evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního pracoviště Liberec, hodnota pozemků dle
účetní evidence činí celkem 648,16 Kč (slovy: šest set čtyřicet osm korun českých, šestnáct haléřů)
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1718/21/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Zálesní
Lhota a k. ú. Troskovice
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3549/2021 mezi Libereckým krajem a ČR – Státním
pozemkovým úřadem, týkající se bezúplatného nabytí p. p. č. 978/23 o výměře 2.480 m2,
p. p. č. 978/42 o výměře 131 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Troskovice, obci Troskovice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního
pracoviště Semily, a dále p. p. č. 1323/8 o výměře 207 m2, p. p. č. 1323/9 o výměře 71 m2,
p. p. č. 1323/10 o výměře 1.768 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Zálesní Lhota, obci Studenec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního
pracoviště Semily, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 28.323,37 Kč (slovy: dvacet osm tisíc
tři sta dvacet tři korun českých, třicet sedm haléřů)
a ukládá
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1)

2)

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1719/21/RK
Revokace usnesení č. 864/21/RK týkající se smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
ke stavbě TEREZA (k. ú. Semily) s městem Semily a ČEZ Distribuce a.s.
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 864/21/RK v bodě a), b) – týkající se budoucího zřízení služebnosti (věcného břemene)
na p. p. č. 470, ovocný sad, a p. p. č. 4151, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících
se v k. ú. Semily, obci Semily, a evidovaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
Libereckého kraje, Katastrálního pracoviště Semily, v rámci projektu „Transformace zařízení Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace“, ve vlastnictví města Semily, se sídlem Husova 82,
513 01 Semily, IČO 00276111 (budoucí povinný), spočívající v umístění, provozu, opravě a údržbě
zařízení distribuční soustavy (zemní kabel NN AYKY-J 3x240 + 120 mm2 a pojistková skříň),
kterou vybuduje ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02,
IČO 24729035 (budoucí oprávněný), za úplatu ve výši 13.950 Kč (slovy: třináct tisíc devět set padesát
korun českých), kdy část úplaty ve výši 7.050 Kč (slovy: sedm tisíc padesát korun českých) uhradí
Liberecký kraj (investor stavby TEREZA)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zaslat dopis na město Semily.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1720/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím části p. p. č. 3054 o výměře 8 m2, nově označené jako st. p. č. 7066,
zastavěná plocha a nádvoří, a části p. p. č. 3054 o výměře 44 m2, nově označené
jako p. p. č. 3054/4, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým
plánem č. 6631-337/2021 ze dne 6. 10. 2021, nacházející se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obci
Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od statutárního města Jablonec nad Nisou,
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, hodnota daru
podle účetní evidence činí 15.760,88 Kč (slovy: patnáct tisíc sedm set šedesát korun českých,
osmdesát osm haléřů), na předmětných pozemcích se nachází bezbariérový přístup do budovy
školy (výtah) a parkovací místa,
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se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Vyšší odborné škole mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, se sídlem Horní náměstí
1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60252511, a to ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3510/2021 mezi Libereckým krajem a statutárním
městem Jablonec nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
b)

předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15.
a)

2)

Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 1721/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajistit dodržení podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému
projektu.
Termín: 14. 06. 2026

USNESENÍ č. 1722/21/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění
knihovního fondu a jeho prezentace“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o ukončení realizace projektu „Knihovna Liberec – zkvalitnění ochrany a zpřístupnění
knihovního fondu a jeho prezentace“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
zajistit dodržení podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému
projektu.
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Termín: 30. 06. 2026

USNESENÍ č. 1723/21/RK
Rozpočtové opatření č. 345/21 – úpravy v kapitole 914 02 – Působnosti; studie proveditelnosti
projektu „Junior centrum excelence pro informační bezpečnost“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 345/21, kterým se upravují vybrané rozpočtové ukazatele v kapitole 914 02
– Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši 400.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením výdajů rozpočtového ukazatele „Koncepční podpora inovací“, č. a. 1741000000,
celkem o 400.000 Kč,
b)

navýšením výdajů rozpočtového ukazatele „Chytrý region“, č. a. 1792160000, celkem
o 400.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 345/21 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1724/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie
proveditelnosti k projektu Junior centrum excelence pro informační bezpečnost II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování studie
proveditelnosti k projektu Junior centrum excelence pro informační bezpečnost II“ v souladu
se Směrnicí rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
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. 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. Vladimír Pachl, RIS3 koordinátor, Krajský úřad Libereckého kraje,
náhradník: Mgr. Zuzana Šiftová, vedoucí oddělení ORK, Krajský úřad Libereckého kraje,
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Ing. Martina Pšeničková, RIS3 manažer, ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.,
náhradník: Bc. Tomáš Drašnar, RIS3 developer, ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.,
Ing. Petr Dobrovský, ředitel ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
náhradník: Bc. Milan Pštross, RIS3 analytik, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/2559/2021
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: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1725/21/RK
Rozpočtové opatření č. 344/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity s finanční
podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 344/21, kterým se upravují specifické ukazatele 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 15.000 Kč a zavedením specifických ukazatelů:
1) „Vánoční trhy na Bělišti“ s částkou 5.000 Kč,
2)

„Den architektury Liberec 2021“ s částkou 10.000 Kč,

bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:
1) Městské muzeum v Železném Brodě, se sídlem náměstí 3.května, 468 22 Železný Brod,
IČ: 43257283, na projekt „Vánoční trhy na Bělišti“, do výše 5.000 Kč,
2) Alena Řičánková,
IČ: 08942412, na projekt
„Den architektury a Film a architektura“, do výše 10.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
1) č. OLP/3480/2021 na projekt „Vánoční trhy na Bělišti“ uzavíranou mezi Libereckým krajem
a příjemcem Městské muzeum v Železném Brodě, se sídlem náměstí 3.května, 468 22 Železný
Brod, IČ: 43257283,
č. OLP/3481/2021 na projekt „Den architektury a Film a architektura“, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a příjemcem Alena Řičánková, se sídlem
IČ: 08942412
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
2)
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plánování a rozvoje venkova
a OLP/3481/2021, k podpisu,
2)

smlouvy

o

poskytnutí

dotace

č.

OLP/3480/2021

Termín: 30. 11. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 344/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1726/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 341/21 – úpravy v kapitole 917 02 – Transfery, záštity
s finanční podporou a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 341/21, 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 zavedením specifického ukazatele „Odhalení pamětní desky plk. Václavu
Knotkovi“ s částkou 10.000, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2)
3)

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli obec Studenec, se sídlem
č. p. 364, 512 33 Studenec, IČ: 00276162, do výše 10.000 Kč,
se zněním smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3484/2021 na projekt „Odhalení pamětní desky plk. Václavu Knotkovi“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a příjemcem obec Studenec, se sídlem č. p. 364, 512 33 Studenec,
IČ: 00276162

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje:
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 341/21 a smlouvu č. OLP/3484/2021 o poskytnutí
dotace ke schválení,
Termín: 30. 11. 2021
2) poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu k rozhodnutí.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1727/21/RK
Rozpočtové opatření č. 355/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace a změny rozhodnutí z programu Kotlíkové dotace v LK III.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 355/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 95.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
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1) snížením nerozepsaných rezerv o částku 95.000 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
2) zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 95.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 95.000 Kč níže uvedenému žadateli,
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2181

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
17.02.2021 - 17.08.2022

schvaluje
1)
změnu usnesení č. 737/21/RK ze dne 4. 5. 2021 v části „Jméno a příjmení žadatele“, „Datum
narození žadatele“ u níže uvedeného příjemce zařazeného v zásobníku projektů takto:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

2229

Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
23.02.2021 - 23.08.2022

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2) dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/2774/2021, o poskytnutí účelové dotace
z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III, uzavíranou mezi
a Libereckým
krajem, jejímž předmětem je změna příjemce dotace z důvodu úmrtí původního příjemce
Místo realizace, typ nového zdroje vytápění, procentní podíl
ani výše dotace se nemění,
3) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III pro žadatelku, které je přiznávána dotace
a ukládá
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1.

2.

Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských
projektů,
územního
plánování
a
rozvoje
venkova,
podepsat
dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace z programu a schválenou dohodu
o narovnání,
Termín: 30. 11. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 355/21 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1728/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace, včetně Podmínek realizace k projektu
„Regionální stálá konference Libereckého kraje IV“, registrační číslo projektu
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000272, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě, kterého bude Liberecký kraj
čerpat dotaci z Operačního programu Technická pomoc do výše 5.338.040 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
a) zajistit realizaci projektu v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace,
b)

Termín: 30. 11. 2023
předložit Podmínky realizace projektu, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1729/21/RK
Smlouva o poskytnutí podpory pro projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o poskytnutí podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“
podporovaného z Norských fondů 2014 – 2021 č. OLP/3494/2021 pro projekt: „Osvětová kampaň:
Jak správně topit.“ uzavíranou mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, a Libereckým krajem, na základě,
které bude Liberecký kraj čerpat dotaci do výše 1.152.706,50 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Smlouvu č. OLP/3494/2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2021
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USNESENÍ č. 1730/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětová kampaň: Jak správně
topit.“
Rada kraje po projednání
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Miklík Zbyněk, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Židek Václav, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Klára Nováková, projektový manažer,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů
Ing. Šebelková Štěpánka, pracovník oddělení ochrana ovzduší a odpadů,
náhradník: Ing. Lánská Lenka, pracovník oddělení dotací a samosprávných činností,
Mgr. Eva Bauerová, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a odpadů,
náhradník: RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3499/2021,
3. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3500/2021,
4. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3501/2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 15. 11. 2021

USNESENÍ č. 1731/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení významného agendového informačního
systému veřejné správy, projekt DTM LK, Rozvoj e-Governmentu v LK 2023“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení významného agendového
informačního systému veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje,
Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
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Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek
a informatiky,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Denisa Kašpar Matoušová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
Ing. Pavel Matějka, EMA,
náhradník Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/3535/2021
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 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1732/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta
s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení, s globální
homologací 2. stupně“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz
pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení, s globální
homologací 2. stupně“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Mgr. Denisa Kašpar Matoušová, projektový manažer
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Aleš Smetana, vedoucí referátu dopravy ZZS LK,
náhradník Lukáš Janda, referent dopravy a výcviku ZZS LK,
Bc. Veronika Jirková, referent veřejných zakázek a dotací ZZS LK,
náhradník Ing. Václav Červenka, provozně technický náměstek ZZS LK,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2.

2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3533/2021
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 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1733/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení automobilu pro terénní
sociální služby – Jedličkův ústav, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení automobilu pro terénní
sociální služby – Jedličkův ústav, p. o.“ v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021,
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,
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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 Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Vladimír Ptáček, Jedličkův ústav, p. o.,
náhradník Michal Gumenný, Jedličkův ústav, p. o.,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3511/2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1734/21/RK
Rozpočtové opatření č. 348/21 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 348/21, 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 30.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806780000
s názvem „Adventní neděle na Malém Polsku“ v celkové výši 10.000 Kč a s číslem akce
7806790000 s názvem „Jiří David/Chcát proti větru“ v celkové výši 20.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným žadatelům
o finanční podporu na tyto akce a do této výše:

žadatel

IČO/datum sídlem/trvale
nar.
bytem

Spolek Malé Polsko

01418050

Kunst spolek z.s.

11782382

název akce

Občanská 1172,
468 51 Smržovka

Adventní
neděle v
Malém Polsku
Za Humny 38, 463 Jiří David /
12 Liberec XXIIIChcát proti
Doubí
větru

38

Název
návrh fin.
parametru
předpokládaný
částky
termín konání
zaštiťujícího
akce
radního

Hodnota
parametru

28.11. 19.12.2021

10 000 Kč Doba konání
akce

4 dny

25.9. 8.12.2021

20 000 Kč Doba trvání
akce

75 dní
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schvaluje
smlouvu č. OLP/3451/2021 a smlouvu č. OLP/3452/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, která se uzavře mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
podpořenými žadateli na výše uvedené projekty
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. 348/21 jako písemnou informaci,
Termín: 30. 11. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3451/2021
a č. OLP/3452/2021 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci
č. PM 168/2020.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1735/21/RK
Projektový záměr „Konjunkce positiv – multimediální instalace v uměleckohistorické expozici
Severočeského muzea v Liberci“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Konjunkce positiv – multimediální instalace v uměleckohistorické expozici
Severočeského muzea v Liberci“, Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
souhlasí
s předložením projektové žádosti „Konjunkce positiv – multimediální instalace v uměleckohistorické
expozici Severočeského muzea v Liberci“ do Fondů EHP a Norska 2014 – 2021, oblast podpory:
Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, výzva: Inovativní využití movitého
a nemovitého kulturního dědictví, kdy žadatelem o poskytnutí dotace bude Severočeské muzeum
v Liberci, příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o schválení
projektového záměru.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1736/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Výpřež“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec
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XXXIII - Machnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391, za nabídkovou cenu 96.844.331,28 Kč bez DPH,
tj. 117.181.640,85 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2489/2021 mezi Libereckým krajem a společností Integra stavby
a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 11. 2021

USNESENÍ č. 1737/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem – Výpřež“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka QISO-MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za opravnou
276/8, 150 00 Praha 5 – Motol., IČO: 26449790, za nabídkovou cenu 110.000 Kč bez DPH,
tj. 133.100 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/2530/2021
mezi Libereckým krajem a společností QISO-MIRAIS, s. r. o., se sídlem Za opravnou 276/8,
150 00 Praha 5 – Motol, IČO: 26449790
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 11. 2021

USNESENÍ č. 1738/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem – Výpřež“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní
stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to účastníka REALSTAV MB spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav
II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 432.000 Kč bez DPH,
tj. 522.720 Kč vč. DPH,
schvaluje
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Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2529/2021 mezi Libereckým
krajem a společností REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 11. 2021

USNESENÍ č. 1739/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Silnice II/292 Benešov u Semil
– křižovatka s I/14, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14,
1. etapa“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to účastníka W-INVEST WÜNSCH s. r. o., IČO: 04384431, se sídlem Ruprechtická
387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 za nabídkovou cenu 787.000 Kč bez DPH,
tj. 952.270 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/711/2021 mezi Libereckým
krajem a společností W-INVEST WÜNSCH s. r. o., IČO: 04384431, se sídlem Ruprechtická 387/49,
Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1740/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice II/292 Benešov
u Semil – křižovatka s I/14, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice II/292 Benešov u Semil
– křižovatka s I/14, 1. etapa“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Ing. Štěpán Illich, IČO: 25036751,
za nabídkovou cenu 219.000 Kč bez DPH, tj. 264.990 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/710/2021
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem, IČO: 25036751, se
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1741/21/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský potok“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2021 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 Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 142.227,83 Kč bez DPH, tj. 172.095,31 Kč
včetně DPH, a méněpráce ve výši 793.193,37 Kč bez DPH, tj. 959.763,98 Kč včetně DPH,
čímž dojde ke snížení ceny díla o 650.965,54 Kč bez DPH, tj. 787.668,30 Kč včetně DPH,
na celkovou částku 7.010.082,84 Kč bez DPH, tj. 8.482.200,24 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1742/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2711/2021 uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a. s, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 170.731,25 Kč bez DPH,
tj. 206.584,81 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny díla na celkovou částku
14.741.409,93 Kč bez DPH, tj. 17.837.106,02 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1743/21/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností Silnice LK a.s. - na provedení akce „Silnice
II/268 Nový Bor, rekonstrukce propustku“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1158/2021 „Silnice II/268 Nový Bor,
rekonstrukce propustku“ uzavřené mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s.,
IČO: 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 774.600,69 Kč bez DPH, tj. 937.266,83 Kč včetně DPH a odchylka
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oproti programu ASPE -0,01 Kč, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 7.572.390,48 Kč bez DPH,
tj. 9.162.592,48 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1744/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28611 Roztoky u Jilemnice“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4230/2019 uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společnostmi M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697,
530 03 Pardubice, IČO: 42196868, a COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha,
IČO: 26177005, pro účely veřejné zakázky vystupující jako „Společnost M - SILNICE a COLAS CZ,
SILNICE III/28411 ROZTOKY U JILEMNICE“, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
4.072.856,68 Kč bez DPH, tj. 4.928.156,58 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 4.471.669,76 Kč
bez DPH, tj. 5.410.720,41 Kč včetně DPH, odchylka oproti programu ASPE 0,02 Kč bez DPH, cena
je tedy nižší o 398.813,06 Kč bez DPH, tj. 482.563,80 Kč včetně DPH a činí 103.594.985,28 Kč
bez DPH tj. 125.349.932,19 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutární náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 1745/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou – Nová Ves nad Popelkou“ - dodatek
č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2147/2020 uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1,
Vysočany, 190 00 Praha 9 , jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 493.620,35 Kč bez DPH,
tj. 597.280,62 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 1.751.747,81 Kč bez DPH,
tj. 2.119.614,85 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny o 1.258.127,47 Kč bez DPH,
tj. 1.522.334,24 Kč včetně DPH, na částku 25.177.718,36 Kč bez DPH, tj. 30.465.039,21 Kč včetně
DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2021
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USNESENÍ č. 1746/21/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Město Zákupy
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Město Zákupy, IČO: 00261114,
se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy, ve výši 35.105 Kč bez DPH, tj. 42.477,05 Kč vč. DPH,
za služebnost na stavbu „Zákupy – chodník Božíkov – II. etapa – SO 101 Chodník, SO 401 Veřejné
osvětlení“ a stanoví úplatu za zřízení služebnosti ve výši 0 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat starostu
města Zákupy o přijatém usnesení.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1747/21/RK
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2021 – 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2021 – 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o schválení Plánu zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2021 – 2022
ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1748/21/RK
Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje za období listopad
2020 - duben 2021 - případné dopady navrhované optimalizace okruhů
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
průběh a vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji za období listopad 2020
– duben 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1749/21/RK
Vyhodnocení schváleného provozně výrobního plánu běžné údržby silnic II. a III. třídy
na rok 2021 ze dne 20. 4. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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průběh a vyhodnocení schváleného provozně výrobního plánu běžné údržby silnic II. a III. třídy
na rok 2021 ze dne 20.04.2021 za období duben 2021 – září 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat o přijatém
usnesení předsedu představenstva společnosti Silnice LK a.s., a ředitele Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1750/21/RK
Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, odměnu řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za výsledky řízení organizace v I. pololetí roku 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat ředitele
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1751/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/232/2019, uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společnostmi SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6,
470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, Silnice Žáček s. r. o., se sídlem Antonína Sovy 965/9,
470 01 Česká Lípa, IČO: 44569432, a Integra stavby, a. s., se sídlem Hrádecká 156,
Liberec XXXIII - Machnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391, pro účely veřejné zakázky vystupující
jako „SaM_SŽ_INTG II/270 Doksy – Dubá“, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
1.563.623,34 Kč bez DPH, tj. 1.891.984,24 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 4.819.386,01 Kč
bez DPH, tj. 5.831.457,07 Kč včetně DPH, cena je tedy nižší o částku 3.255.762,66 Kč bez DPH,
tj. 3.939.472,82 Kč včetně DPH, a činí 83.344.891,91 Kč bez DPH, tj. 100.847.319,21 Kč
včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2021

USNESENÍ č. 1752/21/RK
Rozpočtové opatření č. 365/21 – úprava výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; akce „Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci“
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 365/21, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje z akce „výkupy pozemků“ ve výši 3.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje na novou akci „Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci“
ve výši 3.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 365/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 11. 2021

USNESENÍ č. 1753/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí
k firewallu Palo Alto“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí
k firewallu Palo Alto“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
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,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Miroslav Hojný, informatik,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Vít Litoš, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
náhradník Ing. František Polák, informatik,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh licenční smlouvy pro část 1 OLP/3418/2021,
3. závazný návrh licenční smlouvy pro část 2 OLP/3417/2021
a ukládá
2.
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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

USNESENÍ č. 1754/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné v rámci DNS „Nákup notebooků“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup notebooků“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to oaza – net spol. s r. o.,
IČO 47282711, se sídlem Dr. M. Horákové 117/81, 460 06 Liberec 6, za nabídkovou cenu
2.500.000 Kč bez DPH, tj. 3.025.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/3380/2021 mezi Libereckým krajem a oaza – net spol. s r. o., IČO 47282711,
se sídlem Dr. M. Horákové 117/81, 460 06 Liberec 6
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

USNESENÍ č. 1755/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 353/21 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s.,
úpravy v kapitole 931 01, schválení darovací smlouvy
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 353/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový
fond, odbor kancelář hejtmana, snižují výdaje specifického ukazatele Nouzový stav 2020
– 2021 II., Krizová situace 2021 (mimo povodní) o částku 565.000 Kč a současně se navyšují
výdaje na nově zřízeném specifickém ukazateli Finanční dar – určování nových mutací viru
SARS-CoV-2 o částku 565.000 Kč určený pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.,
IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
b) s poskytnutím finančního daru ve výši 565.000 Kč Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
IČO: 272 83 933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
v souvislosti s určováním nových mutací viru SARS-CoV-2,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/1888/2021, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí
Liberec, a.s., IČO: 272 83 933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
jejímž předmětem je darování částky 565.000 Kč v souvislosti s určováním nových mutací viru
SARS-CoV-2
a ukládá
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1)

2)

Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 353/21, poskytnutí finančního daru, úpravy v kapitole 931 01 ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 353/21 a schválení poskytnutí finančního daru
zastupitelstvem kraje, darovací smlouvu hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021

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

Liberec 25. 10. 2021
Zapsala Bc. Markéta Berková
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