Výpis usnesení z 20. mimořádného zasedání Rady
Libereckého kraje konaného dne 29. 11. 2021

USNESENÍ č. 1935/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 404/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole
920 14 – Kapitálové výdaje OISNM, včetně výše nařízeného odvodu LRN Cvikov p. o.
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Léčebny respiračních nemocí (dále jen „LRN“) Cvikov, příspěvkové
organizace, IČ: 00673951, ve výši 430.000 Kč, v termínu do 6. 12. 2021,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 404/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2021 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků
z fondu investic Léčebny respiračních nemocí (dále jen „LRN“) Cvikov, příspěvkové
organizace, IČ: 00673951, ve výši 430.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje 2021 v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku ve výši 430.000 Kč na krytí investiční akce „LRN
Cvikov Martinovo údolí – rozvody kyslíku“
a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, informovat o přijatém usnesení ředitele
příspěvkové organizace,
2.

Termín: 03. 12. 2021
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 404/21 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 21. 12. 2021

USNESENÍ č. 1936/21/mRK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – Rozvod
a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – Rozvod
a výroba kyslíku, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, p. o.“, a to účastníku STORING spol. s r.o.,
se sídlem Žitavská 727/16, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 25410482, za nabídkovou
cenu 849.000 Kč bez DPH, tj. 1.027.290 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 (VZMR LK kategorie „2“) – veřejná zakázka bude zadána
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formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článek 11, odst. 11.4.,
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3343/2021 mezi Libereckým krajem
a společností STORING spol. s r.o., se sídlem Žitavská 727/16, Liberec III – Jeřáb,
460 07 Liberec, IČO 25410482
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 15. 12. 2021
2.

USNESENÍ č. 1937/21/mRK
Revokace USN 1508/21/RK Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK
Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 1508/21/RK ze dne 14. 9. 2021 v části, kde jmenuje výběrovou komisi
ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního
prostředí a zemědělství,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Jan Gabriel, ředitel zařízení Dům seniorů Františkov – Liberec, příspěvková organizace,
Dana Morcová, vedoucí oddělení humanitního, Magistrát města Liberec,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Lukáš Pohanka, starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Ivo Brát, ředitel zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Jan Gabriel, ředitel zařízení Dům seniorů Františkov – Liberec, příspěvková organizace,
Dana Morcová, vedoucí oddělení humanitního, Magistrát města Liberec,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Lukáš Pohanka, starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Ivo Brát, ředitel zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace
a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 07. 12. 2021

USNESENÍ č. 1938/21/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“
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:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3716/2021
2.

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 15. 01. 2022

USNESENÍ č. 1939/21/mRK
Úprava jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s novým zněním Jednacího řádu pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit nové znění jednacího řádu k projednání zastupitelstvu
kraje.
Termín: 30. 11. 2021

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

Liberec 29. 11. 2021
zapsala Bc. Markéta Berková
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