Zápis č. 25
z 25. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 14. 12. 2021
přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Bc. Iveta Kavanová

ověřovatelé

Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr

zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky
25. zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku
Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 9
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021

Z

5.

Informace o zahraničních pracovních
cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. 7. – 30. 11. 2021
NEPŘEDLOŽENO

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Nepředloženo
6.

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
„Poskytování mediálních poradenských
služeb“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Smlouva o dílo „Krajský magazín a další
zpravodajsko-publicistické pořady“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 431/21 – dotace
na volby do zastupitelstva obce Nová
Ves

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Zápis z 25. zasedání Rady Libereckého kraje dne 14. 12. 2021
9.

Rozpočtové opatření č. 426/21 –úprava
kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace
projektu

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

10.

Změna členů Komise Rady Libereckého
kraje pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 428/21 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 05
– Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový
fond v souvislosti s COVID19

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Smlouva o zajištění udržitelnosti
projektu „Rekonstrukce evakuačních
a osobních výtahů v zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace“

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

Snížení úvazku a stanovení platu
ředitelce zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Snížení úvazku a stanovení platu řediteli
zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Nájemní smlouva – Domov Raspenava,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

17.

Protokol o kontrole č. j. OK-07/21
– Střední škola hospodářská a lesnická,
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant,
příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

18.

Protokol o kontrole č. j. OK-08/21
– Dětský domov, Větrov 3005, 464 01
Frýdlant, příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

19.

Protokol o kontrole č. j. OK-09/21
– Obchodní akademie, náměstí
Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa,
příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

20.

Protokol o kontrole č. j. OK-53/21
– Střední škola, Antala Staška 213,
512 51 Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly
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21.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 429/21 – úprava kapitoly 913 09,
příspěvkové organizace, provozní
příspěvek Zdravotnické záchranné služby
LK

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

22.

Úprava finančních dokumentů
příspěvkových organizací resortu
zdravotnictví

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

23.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 430/21 – úpravy v kapitolách 917 09
transfery a 920 14 kapitálové výdaje,
rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

24.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Léčebnou respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

25.

Zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje drážní dopravou
– Jizerskohorská železnice II - návrh
dalšího postupu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

26.

Dodatek č. 3 k Dopravní smlouvě
Východosaská síť II č. OLP/2321/2018
- Die Länderbahn GmbH DLB

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

27.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 419/21 – navýšení příjmů kraje,
snížení výdajů v kapitole 920 06
a navýšení výdajů v kapitole 914 21;
dopravní obslužnost

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

28.

Výpověď smlouvy č. OLP/4257/2019
o zpracování Studie proveditelnosti
revitalizace areálu pro klasické lyžování
v Harrachově

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Rozpočtové opatření č. 423/21 – úprava Z pís. Ing. Dan Ramzer
kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí
o poskytnutí dotace Asociaci malých
debrujárů České republiky

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Rozpočtové opatření č. 424/21 – úprava
kapitoly 913 04 a 914 04 - OŠMTS
– zajištění nezbytných provozních
nákladů PO a metodické pomoci PO
OŠMTS

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Z

Z

Z

Z pís. Ing. Dan Ramzer
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32.

Rozpočtové opatření č. 425/21 – úprava
kapitoly 912 04 – poskytnutí příspěvků
– Gymnázium a SOŠ pedagogická
Liberec, ZŠ a MŠ logopedická Liberec
a změna termínu akcí

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Žádost Libereckého kraje o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji
v roce 2022

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace Sportovnímu klubu Polevsko, z.s.
na projekt „Sportovní klub Polevsko
– BIKEPARK Polevsko“

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Školní statek Frýdlant, p. o. – Smlouva
o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2022

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Vybudování plynové přípojky“
Základní školou a mateřskou školou
logopedickou, Liberec, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Jmenování členů školských rad škol
zřizovaných Libereckým krajem

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „INOVACE
VÝUKY A INFRASTRUKTURY IT
NA GYMNÁZIU ČESKÁ LÍPA III“
Gymnáziem, Česká Lípa, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

Rozpočtové opatření č. 436/21 - úprava
kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
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Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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42.

Žádost Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

43.

Změny v poskytnutých účelových
prostředcích z kapitoly 912 07
organizacím resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

44.

Čerpání prostředků z investičního fondu
Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace a související
úprava finančních dokumentů 2021

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

45.

Rozpočtové opatření č. 427/21 navýšení Z pís. Ing. Květa
příjmů a úprava kapitoly 923 07
Vinklátová
Spolufinancování EU a 917 07 Transfery
– dotace pro Muzeum Českého ráje
v Turnově, příspěvkovou organizaci

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

46.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2022
pro Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

47.

Rozpočtové opatření č. 420/21 – úprava
kapitoly 917 08, zapojení účelových
dotací na náhradu škody způsobené
chráněnými živočichy do rozpočtu
Libereckého kraje 2021

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

48.

Rozpočtové opatření č. 421/21 – úprava
kapitoly 920 08, zahájení výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Krajinný plán Chrastava

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

49.

Smlouvy o partnerství v rámci projektu
Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření obcí na Lužické Nise

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

50.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 433/21 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021 - zapojení pokut
za přestupky do kapitoly 926 08
– dotační fond

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

51.

Smlouva o spolupráci mezi Agenturou
ochrany přírody a krajiny a Libereckým
krajem - kontrola značení maloplošných
chráněných území

Mgr. René Havlík odb. životního
prostředí
a zemědělství

52.

Jednání rady kraje v působnosti jediného Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – závěrečná zpráva
z auditu
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odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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53.

Smlouva o vertikální spolupráci
mezi Libereckým krajem a společností
ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – rámcová příkazní smlouva

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo
č. OLP/1156/2020 – Podpora populace
kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

56.

Úprava Statutu Dotačního fondu
Libereckého kraje – rozšíření možností
pro zasílání žádostí o dotaci

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Restaurování - podsbírka
Prapory (Záchrana pokladů
z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

58.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Udržitelné hospodaření
s vodou v Obchodní akademii Česká
Lípa“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

59.

Ukončení projektu „Revitalizace zeleně
v areálu Domu seniorů Liberec
– Františkov, p. o.“, v průběhu realizace

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

60.

Rozpočtové opatření č. 432/21
– navýšení příjmů a výdajů kraje
v kapitole 923 – Spolufinancování EU

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

61.

Rozpočtové opatření č. 435/21; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK III
- NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

62.

Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Osečná
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Osečná
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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64.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“ – dodatek
č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec – rekonstrukce
střechy budovy dílen“- dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Odměna řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

67.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
p. o. – stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Školy bez bariér –
Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, p. o. – stavební práce IV"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek
č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Rozpočtové opatření č. 434/21 - snížení
příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
kapitoly 917 06 - Transfery, odbor
silničního hospodářství z akce „II/288
Podbozkov – Cimbál“

71.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Podpora licencí
ArcGIS“

Ing. Zbyněk
Miklík

72.

Písemné informace

Mgr. René Havlík
člen rady kraje
Mgr. René Havlík

a)
b)

73.

Z pís. Ing. Jan Sviták

Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2022
Zpráva o uzavřených zakázkách
Libereckého kraje se společností ARR
– Agentura regionálního rozvoje, spol.
s r.o., od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021
Dodatky č. 2 ke třem smlouvám
o poskytnutí individuálních dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
pro Město Frýdlant
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odb. silničního
hospodářství

odb. informatiky

Mgr. Jiří Ulvr

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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74.

Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
– zpráva likvidátorky o průběhu
likvidace společnosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

75.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská 360/3,
p. o. – objekt Ještědská 358/106
- stavební práce“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Projekt „Objev skryté skvosty“, dohoda
o spolupráci na projektu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

77.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
Z
účelové dotace č. OLP/2396/2021 s obcí
Pertoltice

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

78.

Nájemní smlouva Zoo Liberec– movité
a nemovité věci sloužící k provozování
Centra pro zvířata v nouzi při Zoo
Liberec – ARCHA

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

79.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

80.

Rozpočtové opatření č. 437/21 – úpravy
v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

81.

Změna Zřizovací listiny příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí

Z

odb. sociálních
věcí

82.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie I.
– Ústenky – jednorázová ústenka
z nanomateriálu“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

83.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „Kategorie IV.
– Rukavice – jednorázové nitrilové
rukavice vel. S – XL“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

84.

Veřejná zakázka „Silnice III/2877
Jeřmanice, ul. Liščí“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

85.

Veřejná zakázka „Silnice II/290
Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“
- dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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86.

Rozpočtové opatření č. 438/21 - úprava
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor silničního hospodářství;
akce „Financování silnic II. a III. třídy
v LK“

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

87.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/2834 Mírová pod Kozákovem,
zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“
- dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje
v působnosti jediného společníka
– zadání auditu

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

89.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje
Informace o zahraničních pracovních
cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. 7. – 30. 11. 2021

Z pís. člen rady kraje
Martin Půta

90.

Veřejná zakázka „Silnice III/28721
Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

91.

Veřejná zakázka „Zpracování PD
„DEPODUB DTMLK_CZ051_001“
s využitím metody BIM - Centrální
depozitář pro Liberecký kraj“
– vypořádání námitek

Ing. Zbyněk
Miklík

oddělení veřejných
zakázek

92.

Žádost Města Velké Hamry o příspěvek
na opravu povrchu vozovky

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

93.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že bod č. 5 není předložen.
M. Půta dále uvedl, že členové rady kraje obdrželi, v pondělí dne 13. 12. 2021, body č. 7 a 91.
Mgr. Richter požádal o předřazení bodů předkládaných rezortem zdravotnictví na začátek
jednání, k jejichž projednání je přizván MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel ZZS LK, p. o.,
jedná se o body č. 21 až 24.
Mgr. Ulvr požádal o projednání bodů č. 52 a 53 v 9.00 hodin, neboť je k nim přizván Ing. Petr
Dobrovský, jednatel společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a současně
bude online účasten pan Pavel Mencl z BDO Audit s.r.o.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (21) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21 – úprava kapitoly 913 09,
příspěvkové organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LK
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví
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a MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál. Doplnil, že v materiálu jsou uvedeny
mzdové náklady, výnosy a celkové náklady. Je zřejmý nárůst od roku 2015 a je zcela evidentní
odkud mzdový nárůst plyne.
MUDr. Kramář, MBA, sdělil, že co se týče zdravotních pojišťoven se příspěvek pohybuje
od 39 % do 42 %. Na tento trend bude reagováno v příštím roce, a to zřízením dalšího
sekundárního vozu. Nárůst pro záchranné služby se pohybuje od 3 % do 6 %. Je snaha získat
od zdravotních pojišťoven 20% bonus.
Ing. Miklík sdělil, že se uskutečnilo jednání ohledně nákladových položek (software, mzdy,
pojištění vozidel). Upozornil na tabulku na straně 4, kde jsou uvedeny mzdové prostředky
pro různé kategorie zaměstnanců, požádal o doplnění konkrétního počtu osob.
M. Půta dále požádal o doplnění této tabulky o uvedení průměrného platu na osobu při plném
úvazku.
Načež proběhla diskuze ohledně mzdových nákladů a plateb zdravotních pojišťoven.
PhDr. Riegerová shrnula, že po projednání bude doplněna příloha a současně i důvodová zpráva
o provozní příspěvky, výnosy a další požadované položky.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2073/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21 – úprava kapitoly 913 09, příspěvkové
organizace, provozní příspěvek Zdravotnické záchranné služby LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 429/21, kterým se snižují výdaje kapitoly
919 03 – Pokladní správa ekonomický odbor, specifický ukazatel Finanční rezerva na řešení
věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 26.668.000 Kč a navyšují
výdaje kapitoly 913 09 – Příspěvkové organizace odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve výši 26.668.000 Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 429/21.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. (22) Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Mgr. Richter stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
PhDr. Riegerová doplnila, že důvodová zpráva bude rovněž upravena v souladu s předchozím
bodem č. 21, a to, že rozpočet organizace zůstává po navýšení provozního příspěvku,
o předpokládanou ztrátu ve výši 26.668.000 Kč, vyrovnaný.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2074/21/RK
Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Rada kraje po projednání
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schvaluje
1. upravené finanční dokumenty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, IČO: 46744991,
2. upravené finanční dokumenty Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, Martinovo Údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov, IČO: 00673951
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat ředitele
příspěvkových organizací o usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 23. 12. 2021
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. (23) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21 – úpravy v kapitolách 917 09
transfery a 920 14 kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.
M. Richter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2075/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21 – úpravy v kapitolách 917 09 transfery
a 920 14 kapitálové výdaje, rozvody kyslíku v LRN Cvikov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 430/21, kterým se snižují výdaje kapitoly
917 09 – Transfery odboru zdravotnictví, specifický ukazatel LSPP+ Frýdlant ve výši
5.000.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov – Martinovo údolí – rozvody kyslíku
ve výši 5.000.000 Kč
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 430/21.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (24) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebnou respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkovou organizací
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2076/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebnou respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s přijetím věcného daru 7 lyžařských setů včetně bot pro sjezdové lyžování v celkové výši
29.100 Kč (slovy: dvacet devět tisíc jedno sto korun českých), od společnosti CONTRACTIS,
s. r. o., IČO: 25727737, se sídlem Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., Ing. Rudolfa Fockeho.
Termín: 23. 12. 2021
hlasování č. 6
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (79) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2077/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcných darů – cvičný AED defibrilátor Defichtech DCF-E350T-CZ, cvičná baterie
s nabíječkou, set cvičných elektrod, dálkové ovládání včetně baterií, plastový obal včetně
krabice na cvičný defibrilátor v celkové výši 25.410 Kč (slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta deset
korun českých), od společnosti AED LINE CZ, s. r. o., IČO: 01943243, se sídlem Zašová 767,
756 51 Zašová, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČO: 46744991, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I – Staré Město
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka
Kramáře.
Termín: 23. 12. 2021
hlasování č. 7 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2078/21/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1739/20/mRK, 749/21/RK, 778/21/RK, 1092/21/RK,
1126/21/RK, 1300/21/RK, 1361/21/RK, 1503/21/RK, 1508/21/RK, 1531/21/RK, 1553/21/RK,
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1557/21/RK, 1597/21/RK, 1600/21/RK, 1601/21/RK, 1653/21/RK, 1659/21/RK, 1685/21/RK,
1686/21/RK, 1688/21/RK, 1702/21/RK, 1703/21/RK, 1705/21/RK, 1707/21/RK, 1713/21/RK,
1716/21/RK, 1726/21/RK, 1727/21/RK, 1733/21/RK, 1741/21/RK, 1742/21/RK, 1743/21/RK,
1745/21/RK, 1748/21/RK, 1754/21/RK, 1769/21/RK, 1770/21/RK, 1771/21/RK, 1772/21/RK,
1773/21/RK, 1786/21/RK, 1788/21/RK, 1790/21/RK, 1792/21/RK, 1798/21/RK, 1799/21/RK,
1800/21/RK, 1802/21/RK, 1804/21/RK, 1826/21/RK, 1827/21/RK, 1828/21/RK, 1830/21/RK,
1838/21/RK, 1840/21/RK, 1844/21/RK, 1866/21/RK, 1891/21/RK, 1895/21/RK, 1905/21/RK,
1911/21/RK, 1914/21/RK, 1937/21/mRK, 1939/21/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 155/VI/20/RK ad a) z 30. 11. 2021 na 31. 1. 2022,
- 777/21/RK ad b) z 30. 11. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1643/21/RK ad b) z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1644/21/RK ad b) z 30. 11. 2021 na 31. 12. 2021,
- 1768/21/RK ad 2) z 30. 11. 2021 na 15. 12. 2021.
hlasování č. 8

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a navrhl, že by dílčí zprávy měly
být sjednoceny.
Mgr. Havlík potvrdil, že by v dílčí zprávě člena rady kraje neměla být uváděna činnost státní
správy.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2079/21/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje
za období od 6. 11. 2021 do 3. 12. 2021.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 9 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (6) Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem „Poskytování mediálních poradenských
služeb“
Mgr. Chýle stručně okomentoval předloženou smlouvu a připomněl, že její obsah byl členy
rady kraje konzultován na jejich poradě.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2080/21/RK
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Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem „Poskytování mediálních poradenských služeb“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování mediálních poradenských služeb“,
a to účastníku PR&MEDIA PARTNERS s.r.o., IČO:29370655, se sídlem Tibetská 806/4,
160 00 Praha 6 - Vokovice, za nabídkovou cenu 232.800 Kč bez DPH (není plátce DPH)
na dobu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.1 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2) smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem č. OLP/3773/2020 „Poskytování mediálních
poradenských služeb“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností PR&MEDIA
PARTNERS s.r.o., IČO29370655, se sídlem Tibetská 806/4, 160 00 Praha 6 - Vokovice
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 10 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (7) Smlouva o dílo „Krajský magazín a další zpravodajsko-publicistické pořady“
Mgr. Chýle uvedl, že smlouva je uzavřena na 1 rok.
Ing. Miklík sdělil, že postrádá v materiálu konkrétní podmínky a rozsah smlouvy.
M. Půta na základě připomínky stáhl bod z programu jednání.
12. (8) Rozpočtové opatření č. 431/21 – dotace na volby do zastupitelstva obce Nová Ves
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2081/21/RK
Rozpočtové opatření č. 431/21 – dotace na volby do zastupitelstva obce Nová Ves
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 431/21, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu
přijaté neinvestiční účelové dotace ve výši 15.000 Kč (ÚZ 98 074) na zajištění nových voleb
do zastupitelstva obce Nová Ves a kterým se zároveň navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje
o 15.000 Kč v kapitole 911 15 – Krajský úřad
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 431/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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hlasování č. 11

pro

9

proti

0

Termín: 25. 01. 2022
zdržel se
0
byl přijat

13. (9) Rozpočtové opatření č. 426/21 –úprava kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace projektu
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2082/21/RK
Rozpočtové opatření č. 426/21 –úprava kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU, zapojení
splátky neinvestiční dotace projektu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 426/21, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 1.620.641,16 Kč,
2.

navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 05
– Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce
s rodinou v Libereckém kraji“ reg. č. CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 o celkovou
částku 1.620.641,16 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 426/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 12 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (10) Změna členů Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování
Mgr. Tulpa sdělil, že v Komisi pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování dochází
k několika změnám v obsazení.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2083/21/RK
Změna členů Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) rezignaci členky Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Mgr. Michaely Límové, kterou do komise nominovalo Centrum pro integraci
cizinců o.p.s.,
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b) rezignaci členky Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování kpt. Bc. Danuše Trojákové, kterou do komise jmenovalo Krajské ředitelství
Policie ČR Libereckého kraje,
c) návrh na odvolání člena Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Oleksandra Bilanyče, zástupce ukrajinské menšiny,
d) rezignaci člena Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Le Van Bana, kterého do komise nominoval Svaz Vietnamců v Libereckém
kraji,
e) návrh na odvolání členky Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Mgr. Renaty Rychetské, kterou do komise nominoval odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje,
odvolává
a) členku Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Mgr. Michaelu Límovou, zastupující Centrum pro integraci cizinců o.p.s.,
b) členku Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování kpt. Bc. Danuši Trojákovou, zastupující Krajské ředitelství Policie ČR
Libereckého kraje,
c) člena Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Oleksandra Bilanyče, zastupujícího ukrajinskou menšinu,
d) člena Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Le Van Bana, zastupujícího Svaz Vietnamců v Libereckém kraji,
e) členku Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Mgr. Renatu Rychetskou, zastupující odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
a jmenuje
a) členku Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Bc. Alenu Havránkovou, zastupující Centrum pro integraci cizinců o.p.s.,
b) člena Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Andriye Shkurhanova, zastupujícího ukrajinskou menšinu,
c) členku Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Tang Tien Haie, zastupujícího Svaz Vietnamců v Libereckém kraji,
d) člena Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování Mgr. Bc. Petra Murku, zastupujícího odbor školství mládeže, tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.
hlasování č. 13

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

15. (11) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond
v souvislosti s COVID19
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2084/21/RK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky a 931 01 – Krizový fond v souvislosti
s COVID 19
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatření č. 428/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu úhrady nákladů od obcí s rozšířenou
působností spojených s provozováním objektu pro osoby bez přístřeší COVID + v celkové
výši 2.243.948 Kč,
2. navyšují výdaje nově vytvořeného specifického ukazatele Nouzový stav 2021 III.,
kapitola 931 01 – Krizový fond LK, odbor kanceláře hejtmana, ve výši 2.000.000 Kč,
3.

4.

navyšují výdaje kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 – Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem – Rekonstrukce výtahu vila Rozálie v celkové výši 243.948
Kč,
upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501671520 APOSS Liberec, p. o.
– Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + o částku 260.742 Kč,
b) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501681520 APOSS Liberec, p. o.
– Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + II. o částku 458.699,78 Kč,
c) snížením dílčího ukazatele číslo akce 5501691520 APOSS Liberec, p. o.
– Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III. o částku
1.374.094,52 Kč,
d) navýšením dílčího ukazatele číslo akce 5501781516 Domov důchodců Jindřichovice
p. Smrkem, p. o. - Rekonstrukce výtahu vila Rozálie o částku 1.848.536,30 Kč,
e)

zavedením nového dílčího ukazatele číslo akce 5501791513 Domov důchodců Velké
Hamry, p. o. – Konstrukčně stavební řešení – statický výpočet přístavby, v celkové
výši 245.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí – těmto příjemcům:
a)

2.

příspěvkové organizaci Domov důchodců Jindřichovice p. Smrkem, p. o., se sídlem
v Jindřichovicích pod Smrkem, IČ 71220046, na akci č. 5501781516 Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o. - Rekonstrukce výtahu vila Rozálie,
v celkové výši 2.092.484,30 Kč,
b) příspěvkové organizaci Domov důchodců Velké Hamry, p. o., se sídlem ve Velkých
Hamrech, IČ 71220003, na akci č. 5501791513 Domov důchodců Velké Hamry, p. o.
– Konstrukčně stavební řešení – statický výpočet přístavby, v celkové výši
245.000 Kč,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, závěrečná platba bude
uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 3, nejpozději však
do 1. 7. 2022,
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3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 1. 7. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 15. 7. 2022,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č.428/21 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/21 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 21. 12. 2021
2. Mgr. Petru Tuplovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném
usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 14
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (12) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2085/21/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 100.000 Kč od dárce Fuksová Ingrid – pekařství Nývlt,
se sídlem U Koupaliště 846/20, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 04461851, ve prospěch
zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
2. s přijetím finančního daru ve výši 39.947 Kč od dárce Hartmann - Rico a.s., se sídlem
Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČO: 44947429, ve prospěch zařízení
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava
Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011,
3.

s přijetím finančního daru ve výši 3.432 Kč od dárce Nadační fond Gago, se sídlem
Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec, IČO: 03752593, 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 resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 15
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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17. (13) Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce evakuačních a osobních
výtahů v zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace“
Mgr. Tulpa stručně shrnul obsah předloženého materiálu a požádal o opravu po projednání
v datu, a to konkrétně ve druhém odstavci důvodové zprávy, kdy je chybně uveden datum
1. 1. 2021, což bude opraveno na 1. 1. 2022.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2086/21/RK
Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce evakuačních a osobních výtahů
v zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o převodu povinností a udržitelnosti dotace na realizaci projektu č. 013D312002601
„Rekonstrukce evakuačních a osobních výtahů v zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace“, který byl podpořen dotačním programem MPSV č. 01331 – Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, které se vztahují k majetku
převedenému dle smlouvy č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku
a některých souvisejících práv, povinností a závazků, na statutární město Liberec se sídlem
nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978,
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu povinností a udržitelnosti dotace č. OLP/3788/2021 mezi
Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508 a Statutárním
městem Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978,
jejímž předmětem je převod povinností a udržitelnosti dotace č. EDS – 013D312002601
„Rekonstrukce evakuačních a osobních výtahů v zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace“ z dotačního programu MPSV č. 01331 – Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb, která byla poskytnuta na majetek ve správě zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10
Liberec 3, IČO: 71220054
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
smlouvy.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 16
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (14) Snížení úvazku a stanovení platu ředitelce zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál a doplnil, že bude v důvodové zprávě opraven
datum z 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2087/21/RK
Snížení úvazku a stanovení platu ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o snížení úvazku Mgr. Evy Stehlíkové,
ředitelky zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038, na 0,2 úvazku, s účinností od 1. 1. 2022,
schvaluje
nový platový výměr Mgr. Evy Stehlíkové,
ředitelky zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11
Liberec 30, IČO: 71220038, s účinností od 1. 1. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat ředitelku
o tomto usnesení a zajistit podpis nového platového výměru.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 17
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (15) Snížení úvazku a stanovení platu řediteli zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál a doplnil, že bude v důvodové zprávě opraven
datum z 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2088/21/RK
Snížení úvazku a stanovení platu řediteli zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o snížení úvazku Bc. Jana Gabriela,
ředitele zařízení Dům seniorů Liberec
- Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec,
IČO: 71220054, na 0,2 úvazku, s účinností od 1. 1. 2022,
schvaluje
nový platový výměr Bc. Jana Gabriela,
ředitele zařízení Dům seniorů Liberec
- Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec,
IČO: 71220054, s účinností od 1. 1. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat ředitele
o tomto usnesení a zajistit podpis nového platového výměru.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 18
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (16) Nájemní smlouva – Domov Raspenava, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2089/21/RK
Nájemní smlouva – Domov Raspenava, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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schvaluje
nájemní smlouvu na nájem bytu zvláštního určení mezi zařízením Domov Raspenava,
příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, IČO: 71220089 a Městem
Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, 463 61 Raspenava, IČO: 263141,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na nájem bytu zvláštního určení mezi zařízením Domov
Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava,
IČO: 71220089 a Městem Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, 463 61 Raspenava,
IČO: 263141
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat ředitelku
o tomto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 19
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (80) Rozpočtové opatření č. 437/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor
sociálních věcí – individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál a upřesnil, že po dohodě se společností
SAREMA Liberec, byla tato společnost vyřazena ze seznamu, kterým bude tímto poskytnuta
dotace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2090/21/RK
Rozpočtové opatření č. 437/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor sociálních
věcí – individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 437/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 60.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580158 0000 „Sociální ateliér Tilia, z. s.“, IČO 22734198 a navýšení o částku
60.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli o finanční
podporu na tuto akci a v této výši
žadatel

IČO/
sídlem/
datum
trvale bytem
nar.

akce

- 21 -

název parametru
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hodnota
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Sociální
Nová Ves nad
Pořízení
2273419
ateliér
Popelkou č. p. briketovacího Briketovací lis
8
Tilia
60, 512 71
lisu

ks

1

60.000
Kč

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3828/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností Sociální ateliér
Tilia, IČO: 22734198, se sídlem Nová Ves nad Popelkou č. p. 60, 512 71, na projekt „Pořízení
briketovacího stroje“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 437/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
smlouvy o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého
kraje výše uvedeným žadatelům o dotaci,
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 20
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (81) Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2091/21/RK
Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou zřizovací listiny zařízení Dětské centrum Liberec příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec,
a to z důvodu doplnění nové služby do činnosti organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit zřizovací
listinu uvedené příspěvkové organizace Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 21 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (17) Protokol o kontrole č. j. OK-07/21 – Střední škola hospodářská a lesnická,
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, příspěvková organizace LK
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly.
Ing. Ramzer okomentoval zjištěný nedostatek.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 2092/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-07/21 – Střední škola hospodářská a lesnická, Bělíkova 1387,
464 01 Frýdlant, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 07/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední škola hospodářská a lesnická, Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant.
Kontrola byla vykonána ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2021 na místě, kontrolou byl zjištěn
1 nedostatek. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne
22. 11. 2021.
hlasování č. 22 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (18) Protokol o kontrole č. j. OK-08/21 – Dětský domov, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant,
příspěvková organizace LK
M. Půta se dotázal, jakého charakteru a z jakého důvodu bylo v této příspěvkové organizaci
zjištěno 18 nedostatků.
Ing. Ramzer odpověděl, že s paní ředitelkou má schůzku v příštím týdnu a bude s ní výsledky
kontroly řešit.
Mgr. Novák sdělil, že 3 nedostatky se týkaly personálních záležitostí a zbylá pochybení
se týkaly účetnictví, jednalo se o drobná pochybení.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2093/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-08/21 – Dětský domov, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant,
příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 08/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant. Kontrola byla vykonána
ve dnech 11. 10. - 12. 10. 2021 na místě, kontrolou bylo zjištěno 6 nedostatků. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 18. 11. 2021.
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (19) Protokol o kontrole č. j. OK-09/21 – Obchodní akademie, náměstí Osvobození
422, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace LK
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2094/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-09/21 – Obchodní akademie, náměstí Osvobození 422, 470 01
Česká Lípa, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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protokol č. j. OK - 09/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Obchodní akademie, náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa. Kontrola
byla vykonána ve dnech 18. 10. - 19. 10. 2021 na místě, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 23. 11. 2021.
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (20) Protokol o kontrole č. j. OK-53/21 – Střední škola, Antala Staška 213, 512 51
Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace LK
M. Půta konstatoval, že ve Střední škole v Lomnici nad Popelkou nebyl zjištěn žádný
nedostatek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2095/21/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-53/21 – Střední škola, Antala Staška 213, 512 51 Lomnice
nad Popelkou, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 53/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední škola, Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Kontrola
byla vykonána ve dnech 1. 11. - 3. 11. 2021 na místě, kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (72.a) Písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022.
Mgr. Novák stručně okomentoval předloženou písemnou informaci.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 72.
28. (25) Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje drážní
– Jizerskohorská železnice II - návrh dalšího postupu

dopravou

Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti
a Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel společnosti KORID LK spol. s r.o.
Ing. Sviták sdělil, že bod se týká požadavků a parametrů na zajištění dopravní obslužnosti
drážní dopravou na Jizerskohorské železnici. Je zde specifikováno jakým vozovým parkem
bude služba zajišťována. Rovněž je požadována podmínka, aby jízdenky byly akceptovány
všemi dopravci. Dále je v materiálu uveden rozsah provozu, tarify, podmínky pro odbavení
cestujících. Také bude uzavřena příkazní smlouva se společností KORID LK spol. s r.o.
Načež proběhla diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2096/21/RK
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Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje drážní dopravou – Jizerskohorská
železnice II - návrh dalšího postupu
Rada kraje po projednání
schvaluje
základní parametry provozního souboru Jizerskohorská železnice II pro zahájení jednání
s dopravcem České dráhy, a.s., o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro provozní soubor
„Jizerskohorská železnice II“ od změny jízdních řádů v prosinci 2026 do změny jízdních řádů
v prosinci 2023
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zahájit
jednání s dopravcem České dráhy, a.s., v souladu se schválenými parametry provozního
souboru Jizerskohorská železnice II,
Termín: 31. 01. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, vyzvat
společnost KORID LK, spol. s r.o., k předložení nabídky na zajištění projektového
managementu při zasmluvnění výkonů v regionální drážní dopravě - provozní soubor
„Jizerskohorská železnice II“, a to včetně zajištění externí právní podpory,
Termín: 31. 12. 2021
3. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
Radě Libereckého kraje ke schválení smluvní zajištění projektového managementu
Jizerskohorská železnice II se společností KORID LK, spol. s r.o., a to včetně zajištění
externí právní podpory.
hlasování č. 26

pro

9

proti

0

Termín: 28. 02. 2022
zdržel se
0
byl přijat

29. (26) Dodatek č. 3 k Dopravní smlouvě Východosaská síť II č. OLP/2321/2018
- Die Länderbahn GmbH DLB
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o dodatek č. 3 k dopravní smlouvě na Východosaské síti,
související s výlukami vlakové dopravy a nahrazení autobusovou dopravou. Dodatek je
zpracován na základě požadavku německé strany.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2097/21/RK
Dodatek č. 3 k Dopravní smlouvě Východosaská síť II č. OLP/2321/2018
- Die Länderbahn GmbH DLB
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 k Dopravní smlouvě Východosaská síť („OSN II“) č. OLP/2321/2018, uzavíraný
mezi Libereckým krajem; Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien,
Rathenauplatz 1, 02625 Budyšín, Německo, zastoupeným předsedou svazu zemským radou
Michaelem Harigem; Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe, Leipziger Straße 120, 01127
Dresden, Německo, zastoupeným předsedou svazu zemským radou Michaelem Harigem;
Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje a dopravcem Die Länderbahn GmbH
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DLB, se sídlem Bahnhofsplatz 1, 94234 Vietach, zastoupeným jednatelem Wolfgangem
Polletym, z důvodu stanovení faktoru objízdné trasy za plánovanou a mimořádnou náhradní
autobusovou dopravu
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/2321/2018.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 27
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (27) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 914 21; dopravní obslužnost
Ing. Sviták sdělil, že materiál se týká navýšení výdajů na dopravní obslužnost v celkové výši
58 mil. Kč. Je to způsobeno covidovou pandemií, kdy došlo k zásadnímu propadu příjmů
a souvisí to rovněž s plněním smluvních podmínek s dopravci.
Načež proběhla diskuze ohledně nepředvídatelných příjmů kvůli trvající pandemii.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2098/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v kapitole 914 21; dopravní obslužnost
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 419/21, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 50.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 50.000 Kč, a to tak, že se:
a) snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
z nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 57.950.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost“ ve výši 58.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 419/21 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 28 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (88) Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
– zadání auditu
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jiří Zdražil, jednatel společnosti Autobusy LK, spol.
s r.o.
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Ing. Sviták sdělil, že předmětem materiálu je zadání auditu společnosti Autobusy LK. Byl zadán
účetní audit, Ing. Zdražil rovněž poptal i finančně-právní audit. Dozorčí rada schválila
provedení auditu.
M. Půta navrhl, aby byl upraven rozsah auditu, což by měl jednatel společnosti projednat
s auditorskou společností.
Ing. Zdražil sdělil, že dozorčí rada si přeje provést audit tak, jak je uvedeno v materiálu.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se dozorčí rady a zadání a rozsahu auditu. Dle dohody
členů rady kraje bude materiál upraven po projednání.
M. Půta dále konstatoval, že 20. 12. 2021 se uskuteční mimořádné zasedání rady kraje a požádal
Ing. Zdražila, aby na tuto radu kraje předložil podrobný návrh rozsahu a nákladů na provedení
auditu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2099/21/RK
Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka – zadání auditu
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., IČO 06897517,
se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
bere na vědomí
informaci o zadání právního a finančního auditu hospodaření společnosti Autobusy LK, s.r.o.,
za rok 2020 advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o.
a ukládá
Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli společnosti, informovat Radu Libereckého kraje o závěrech
právního a finančního auditu hospodaření společnosti Autobusy LK, s.r.o., za rok 2020.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 29 pro 9
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
32. (28) Výpověď smlouvy č. OLP/4257/2019 o zpracování Studie proveditelnosti
revitalizace areálu pro klasické lyžování v Harrachově
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Princová stručně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2100/21/RK
Výpověď smlouvy č. OLP/4257/2019 o zpracování Studie proveditelnosti revitalizace
areálu pro klasické lyžování v Harrachově
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o odstoupení od smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4257/2019, uzavřené
mezi Libereckým krajem a společností Pracownia Rezyserii Architektury Archigeum Sp. z o.o.,
se sídlem ul. Dluga 24, Zielonka, Biale Blota 86-005, IČO: 368483230, jejímž předmětem
je realizace veřejné zakázky „Zpracování studie proveditelnosti revitalizace areálu pro klasické
lyžování v Harrachově“
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit odeslání odstoupení od smlouvy společnosti Pracownia
Rezyserii Architektury Archigeum Sp. z o.o., se sídlem ul. Dluga 24, Zielonka, Biale Blota
86-005, IČO: 368483230.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 30
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (29) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti sportu
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál a představil prezentaci.
M. Půta požádal o doplnění prezentace jako přílohy materiálu.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2101/21/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuálních
dotací v oblasti sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 422/21, kterým se upravují kapitoly
914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
rozpočtu Libereckého kraje následovně:
1.1

snižuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 914 04 – Působnosti
/ odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.275.000 Kč, a to
snížením ukazatele číslo akce 0487120000 – zpracování Studie proveditelnosti
revitalizace areálu pro klasické lyžování v Harrachově ve výši 1.275.000 Kč,
1.2
navyšuje se výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 917 04 – Transfery
/ odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zavedením nových specifických
ukazatelů v celkové výši 1.275.000 Kč, a to:
1.2.1 04812800000 Areál skokanských můstků Harrachov, o.p.s. - Zajištění zimního
provozu skokanských můstků ve výši 600.000 Kč,
1.2.2 04812810000 SPORTIMÁČEK, z. s. Liberec – SPORTIMÁČEK rozvoj
pohybové gramotnosti dětí předškolního věku v Libereckém kraji ve výši
75.000 Kč,
1.2.3 04812820000 Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou, z.s. - Skokanské
můstky Lomnice nad Popelkou ve výši 150.000 Kč,
1.2.4 04812830000 Jizerský klub lyžařů Desná z.s. - Úprava a provoz skokanského
areálu v Desné ve výši 150.000 Kč,

2.

1.2.5 04812842001 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – Zasněžování Rekreačního
a sportovního areálu Vesec ve výši 300.000 Kč,
s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter
podpory de minimis, příjemcům:
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Žadatel

Areál
skokanských
můstků
Harrachov, o.p.s.

Lyžařský
sportovní klub
Lomnice nad
Popelkou, z.s.

Jizerský klub
lyžařů Desná z.s.

IČO

Sídlo

Název
projektu

287689
65

Zajištění
Harrachov
zimního
150,
provozu
51246
skokanských
Harrachov
můstků

150430
53

V
Popelkách
, 1247,
51251
Lomnice
nad
Popelkou

Skokanské
můstky
Lomnice nad
Popelkou

Na Malé
Straně
346,
46861
Desná I.

Úprava a
údržba
sportovních
ploch areálu
skokanských
můstků v
Desné

270079
79

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodn
ota
1.
úpravy
nájezdové
stopy/m/180
2.
nákup
sněžného
děla/ks/1
3.
úprava
frézy a
frézování
nájezdu/hod/20
0
1.
rohože
na nástupní
lavičky
K70/m2/15
2.
výdřeva
ochoz K70/
m3/4
3.
výdřeva
nájezd K43/
m3/4
4.
finišery
rolba/ks/2

Náklad
Dotace
y
do výše
celkem
v Kč
v Kč

900.000 600.000

150.000 150.000

Pořízení
sněžného skútru
150.000 150.000
s příslušenstvím
/ks/1
zasněžo
vání/počet
dní/20
2.
spotřeba
energie (4ks
děl)/kWh/76800
1.

STATUTÁRNÍ
MĚSTO
LIBEREC

3.

002629
78

nám. Dr.
E. Beneše
1/1, 46059
Liberec I.

Zasněžování
Rekreačního a
sportovního
areálu Vesec

1.000.0
300.000
00

se zněním vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci,

rozhoduje
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, které nemá charakter podpory
de minimis, za podmínky, že bude Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena Změna
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 422/21, příjemci:
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Žadatel

IČO

SPORTIMÁČEK, 024485
z. s.
05

Sídlo

Osiková
161,
46015
Liberec
XVI –
Nový
Harcov

Parametr
Náklad
projektu:
Dotace
y
název/měrná
do výše
celkem
jednotka/hodn
v Kč
v Kč
ota

Název
projektu
SPORTIMÁČ
EK – rozvoj
pohybové
gramotnosti
dětí
předškolního
v Libereckém
kraji

výukové
semináře
programu/ks/2

75.000

75.000

schvaluje
znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3777/2021,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem SPORTIMÁČEK, z. s.
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 422/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 21. 12. 2021
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit po schválení změny rozpočtu
– rozpočtového opatření č. 422/21 v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení smlouvy
číslo OLP/3777/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

hlasování č. 31

pro

9

proti

0

Termín: 28. 02. 2022
zdržel se
0
byl přijat

34. (30) Rozpočtové opatření č. 423/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí
o poskytnutí dotace Asociaci malých debrujárů České republiky
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2102/21/RK
Rozpočtové opatření č. 423/21 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí
o poskytnutí dotace Asociaci malých debrujárů České republiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 423/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 50.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, z toho:
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1.
2.

snížení specifického ukazatele číslo akce 04811740000: Vzdělávací aktivity pro seniory
ve výši 50.000 Kč,
zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812790000: Asociace malých
debrujárů, spolek, U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod – Účast Českolipského klubu
malých debrujárů při Gymnáziu Česká Lípa na EXPO SCIENCES 2022 v Dubaji
v celkové výši 50.000 Kč,

rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá
charakter podpory de minimis, příjemci:

Žadatel

IČO

Sídlo

Asociace
malých
debrujárů
České
U Olšavy 2453,
republiky, 4627106
688 01 Uherský
spolek, U 6
Brod
Olšavy
2453, 688
01 Uherský
Brod

Název
projektu

Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodn
ota

Náklady
celkem v
Kč

Dotace
do výše v
Kč

Účast
Českolipského
klubu malých
debrujárů při
Gymnázium
Česká Lípa na
EXPO
SCIENCES
ASIA 2022 v
Dubaji

účastníci
přehlídky/osob
a/5; délka
pobytu/den/9

202.000

50.000

schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo
OLP/3771/2021, uzavírané mezi Libereckým krajem a Asociací malých debrujárů, spolkem
se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, IČO: 46271066
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 423/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 01. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3771/2021 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
hlasování č. 32

pro

9

proti

0
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0
byl přijat
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35. (31) Rozpočtové opatření č. 424/21 – úprava kapitoly 913 04 a 914 04 - OŠMTS
– zajištění nezbytných provozních nákladů PO a metodické pomoci PO OŠMTS
Ing. Princová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2103/21/RK
Rozpočtové opatření č. 424/21 – úprava kapitoly 913 04 a 914 04 - OŠMTS – zajištění
nezbytných provozních nákladů PO a metodické pomoci PO OŠMTS
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 424/21, kterým se upravují ukazatele kapitol 914 04 – působnosti
a 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bez dopadu
na celkový objem kapitol následovně:
1. úprava kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 200.000 Kč, v tom:
a) snížení ukazatele číslo akce 0411000000 – Jmenování a odvolání ředitelů krajských
škol o částku 90.000 Kč,
b) snížení ukazatele číslo akce 0420000000 – Koncepční materiály o částku 60.000 Kč,
c)

snížení ukazatele číslo akce 0430000000 – Zpracování výroční zprávy o částku
50.000 Kč,
d) navýšení ukazatele číslo akce 0413000000 – Metodická pomoc školám o částku
200.000 Kč,
2.

úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu v celkové výši 1.200.000 Kč, jedná se o úhradu nákladů na odpis výrobků
vzniklých při ročníkových a závěrečných prací studentů z důvodu dlouhodobé
neprodejnosti a morální či fyzické zastaralosti:
a) snížení dílčího ukazatele: Finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu
roku o částku 1.200.000 Kč,
b) navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, o částku 300.000 Kč,
c)

navýšení dílčího ukazatele: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace, o částku 200.000 Kč,
d) navýšení dílčího ukazatele: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace, o částku 200.000 Kč,
e)

navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, o částku 300.000 Kč,
f) navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, o částku 200.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 424/21 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 33 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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36. (32) Rozpočtové opatření č. 425/21 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí příspěvků
– Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec, ZŠ a MŠ logopedická Liberec a změna
termínu akcí
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2104/21/RK
Rozpočtové opatření č. 425/21 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí příspěvků
– Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec, ZŠ a MŠ logopedická Liberec a změna
termínu akcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 425/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bez dopadu na celkový objem
kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele číslo akce 04502261433: Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Decentralizované
vytápění areálu školy o částku 560.000 Kč,
2. navýšení dílčího ukazatele číslo akce 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových
organizací o částku 12.000 Kč,
3. navýšení dílčího ukazatele číslo akce 04501981455: Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace
pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy včetně souvisejících inženýrských
činností o částku 63.000 Kč,
4.

zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503321411: Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
– Pořízení kuchyňského vybavení ve výši 485.000 Kč,
rozhoduje
A. u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvkové organizace:
1.

2.
3.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 63.000 Kč
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501981455 „Zhotovení projektové
dokumentace pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy včetně souvisejících
inženýrských činností“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
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,
B. u Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvkové organizace:
1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 485.000 Kč
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2.

na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04503321411 „Pořízení kuchyňského
vybavení“,
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,
C. u Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace u investiční
akce číslo 1491201474 „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu
Pasecká 20, Jablonec nad Nisou“, schválené usnesením č. 307/21/RK ze dne 2. 3. 2021
o změně:
1.

2.

termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021, je nově stanoven na termín ukončení realizace výdajů spojených
s akcí, včetně jejich proplacení do 30. 6. 2022,
termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 15. 7. 2022,

D. u Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace u neinvestiční akce číslo 04503131440 „Zhotovení projektové dokumentace
na úpravu prostor pro Středisko výchovné péče Jablonec nad Nisou“, schválené
usnesením č. 1277/21/RK ze dne 31. 8. 2021 o změně:
1. termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2021, je nově stanoven na termín ukončení realizace výdajů spojených
s akcí, včetně jejich proplacení do 30. 6. 2022,
2. termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce
formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 15. 7. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 425/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
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. 12. 2021
hlasování č. 34 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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37. (33) Žádost Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022
Ing. Princová podrobně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2105/21/RK
Žádost Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu okresní a krajská kola
soutěží v Libereckém kraji v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt s názvem Okresní a krajská kola
soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 a její předložení v rámci Výzvy na podporu okresních
a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, č.j.: MSMT-3611/2021-2,
souhlasí
s finanční spoluúčastí Libereckého kraje na projektu s názvem Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji v roce 2022 do výše 189.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu:
1. předložit žádost Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt
s názvem Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022 k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2021
2. zajistit odeslání žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na projekt s názvem Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji v roce 2022
v řádném termínu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 35 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (34) Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu Polevsko, z.s.,
na projekt „Sportovní klub Polevsko – BIKEPARK Polevsko“
Ing. Ramzer, jakožto předkladatel, stáhl tento bod z programu jednání.
39. (35) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2106/21/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
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a) finančních darů:
1. ve výši 26.000 Kč na zajištění sportovních a kulturních aktivit dětí z dětského domova
od společnosti ZinkPower Promptus s.r.o., se sídlem Mostní 1381/7, 405 02 Děčín,
IČ: 44795840, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola
a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, IČ: 70226458,
2.

3.

4.

ve výši 55.000 Kč na zajištění sportovních a kulturních aktivit dětí z dětského domova
od
do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach
47, příspěvková organizace, IČ: 70226458,
ve výši 9.450 Kč na pokrytí nákladů na služby lektora čínského jazyka od Nadačního
fondu Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ: 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, IČ: 60252511,
ve výši 10.000 Kč na nákup IT techniky od společnosti Devro s.r.o., se sídlem
Víchovská 830, 514 01 Jilemnice, IČ: 27061973, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace, IČ: 70839921,

5.

ve výši 15.000 Kč na nákup dataprojektoru do odborné učebny ošetřovatelství
od společnosti Devro s.r.o., se sídlem Víchovská 830, 514 01 Jilemnice,
IČ: 27061973, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná
škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace, IČ: 00856037,
b) věcných darů:
1.

ponožek pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 6.292 Kč od společnosti
BAPON – ŠTEPON, s.r.o., se sídlem Stodolní 510, 394 64 Počátky, IČ: 49060619,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

2.

potravin pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 19.854 Kč od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec
VI-Rochlice, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
hraček a potřeb pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 30.276 Kč
od společnosti ags 92, s.r.o., se sídlem Poděbradská 88/55, 198 00 Praha – Hloubětín,
IČ: 48110591, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná
6, příspěvková organizace, IČ: 63778181

3.

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (36) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová sdělila, že členům rady kraje zaslala e-mailem návrh na doplnění předloženého
materiálu, ohledně pořízení konvektomatu pro uměleckou střední školu v Kamenickém Šenově.
Současně tedy požádala o úpravu po projednání.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2107/21/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2021 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu
investic organizace, aktualizace rozpočtu přímých nákladů) u příspěvkových organizací:
Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 60252570
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČ: 00526517
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace, IČ: 46749799
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace, IČ: 70972826
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ: 00581071
Střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, IČ: 00528714
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČ: 00087891
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ: 00854999
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, IČ:
46748059
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862
b) úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1.

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
IČ: 15043151
navýšení čerpání fondu investic ve výši 30.701 Kč a s tím spojené navýšení rozpočtu stávající
akce „Konvektomat cukráři“
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021,
2. Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105
navýšení čerpání fondu investic ve výši 1.380.694 Kč a zařazení nové akce „Oprava havarijního
stavu střechy hlavní budova Větrov“ ve výši 1.380.694 Kč do Plánu investic organizace na rok
2021,
3. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace, IČ: 62237039
navýšení čerpání fondu investic ve výši 250.000 Kč na zařazení nové akce “Konvektomat
– havárie“ ve výši 250.000 Kč
- 37 -

Zápis z 25. zasedání Rady Libereckého kraje dne 14. 12. 2021
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (37) Školní statek Frýdlant, p. o. – Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na rok 2022
Ing. Princová uvedla, že se jedná o smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby na příští rok.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2108/21/RK
Školní statek Frýdlant, p. o. – Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu na rok 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant, v maximální výši 1.478.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/3784/2021, ve výši max. 1.478.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Školním
statkem Frýdlant, příspěvkovou organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01
Frýdlant
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 38 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (38) Zahájení výběrového řízení VZMR „Vybudování plynové přípojky“ Základní
školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2109/21/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Vybudování plynové přípojky“ Základní školou
a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování plynové
přípojky“ Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková
organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 12. 2021
hlasování č. 39 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.55 hodin se z jednání rady kraje omluvil Mgr. Richter kvůli videokonferenci s ministrem
zdravotnictví.
Nyní je na jednání přítomno 8 členů rady kraje.
43. (39) Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Libereckým krajem
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2110/21/RK
Jmenování členů školských rad škol zřizovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školských
rad ve školách zřizovaných Libereckým krajem, a to ke dni 14. 12. 2021:
Gymnázium, Česká Lípa,
Žitavská 2969, příspěvková
organizace
Gymnázium, Mimoň, Letná
263, příspěvková organizace
Gymnázium, Tanvald,
příspěvková organizace
Gymnázium Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace

Mgr. Květa Menclová

Ing. Jan Holinka

____

____

Jaroslava Bizoňová

Mgr. Vladimír Vyhnálek

____

____

Mgr. Jaroslav Šída

____

___

Ing. Michael Canov
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Obchodní akademie, Česká
Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola,
Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace

Mgr. Jaroslav Dvořák

Střední zdravotnická škola a
Střední odborná škola, Česká
Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace

Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace

____

____

____

Mgr. Pavla Šimánková

Střední průmyslová škola
stavební, Liberec 1, Sokolovské Ing.Veronika Bubeníčková
náměstí 14, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola
strojní a elektrotechnická a
Vyšší odborná škola, Liberec 1, Ing. Naděžda Vojtíšková
Masarykova 3, příspěvková
organizace
Střední průmyslová škola
textilní, Liberec, Tyršova 1,
doc. Ing. Vladimír Bajzík,
příspěvková organizace
Ph.D.
Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková
organizace
Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní
9, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace

____

Ing. Michal Krejcar

____

____

____

____

Mgr. Libor Křapka

____

____

Ing. Jaroslav Knížek

____

____

Mgr. Marie Fryaufová

____

____

Vladimír Bulíř

____

____

Václav Židek

____

____

Mgr. Iva Prošová
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Střední škola gastronomie a
služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace

Ing. Marcela Medková

____

____

Střední škola, Lomnice nad
Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace

Ing. Zdeněk Rajm

____

____

Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec,
příspěvková organizace

Mgr. Petra Bobková

____

____

Základní škola, Jablonec nad
Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola při dětské léčebně,
Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola při nemocnici, Liberec,
Husova 357/10, příspěvková
organizace

Mgr. Blanka Kozlovská

____

____

Helena Rampouchová

____

____

Ing. Eva Kotková

____

____

zmocňuje
Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, k podpisu jmenovacích dekretů členů školských rad
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit odeslání jmenovacích dekretů jmenovaným členům školských
rad a jejich kopie příslušným ředitelům škol.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (40) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „INOVACE
VÝUKY A INFRASTRUKTURY IT NA GYMNÁZIU ČESKÁ LÍPA III“ Gymnáziem,
Česká Lípa, příspěvková organizace
Ing. Princová sdělila, že se jedná o pevné počítače.
M. Půta požádal o úpravu po projednání, a to o doplnění seznamu firem, které budou osloveny.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2111/21/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „INOVACE VÝUKY
A INFRASTRUKTURY IT NA GYMNÁZIU ČESKÁ LÍPA III“ Gymnáziem, Česká
Lípa, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „INOVACE VÝUKY
A INFRASTRUKTURY IT NA GYMNÁZIU ČESKÁ LÍPA III“ Gymnáziem, Česká
Lípa, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
b) 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 ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 41 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (41) Rozpočtové opatření č. 436/21 - úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2112/21/RK
Rozpočtové opatření č. 436/21 - úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 436/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 15.189,30 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
15.189,30 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 436/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (74) Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – zpráva likvidátorky o průběhu
likvidace společnosti
Ing. Princová sdělila, že kroky likvidace stále probíhají, což je popsáno ve zprávě likvidátorky.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2113/21/RK
Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci – zpráva likvidátorky o průběhu likvidace
společnosti
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o.,
v likvidaci, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ: 27308481, po projednání,
bere na vědomí
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zprávu likvidátorky Mgr. Olgy Daňkové o průběhu likvidace společnosti Krajský statek
Frýdlant, s.r.o., v likvidaci ke dni 3. 12. 2021
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o přijatém usnesení likvidátorku společnosti.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 43 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (52) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – závěrečná zpráva z auditu
Na jednání rady kraje byli přizváni fyzicky Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů, Ing. Pavel Dobrovský, jednatel společnosti ARR
– Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., online Pavel Mencl a Michael Zentrich
ze společnosti BDO Audit s. r. o.
Mgr. Ulvr přivítal přizvané účastníky na radě kraje. Sdělil, že v červnu letošního roku byla
podepsána smlouva s Libereckým krajem ohledně provedení auditu ve společnosti
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Audit se uskutečnil v podzimních měsících,
načež byl zpracován a projednán v dozorčí radě společnosti. Poté předal slovo zástupcům
auditorské společnosti.
P. Mencl sdělil, že interní audit byl proveden ve společnosti a poděkoval za spolupráci jednateli.
Výsledky auditu a fungování společnosti je v pořádku. Byly zjištěny některé nedostatky, které
byly v krátkém termínu napraveny. Nedostatky byly zjištěny u některých plateb. Ostatní nálezy
byly střední rizikovosti, což souvisí s realizací zakázek a absencí standardizovaných výkazů.
Bylo doporučeno zlepšení postupů, včetně evidence dovolené a evidence jako takové. Dále bylo
doporučeno zlepšení procesů u formálních věcí, jako uplatnění bonusů jak pana jednatele,
tak i ostatních zaměstnanců společnosti. Dále bylo doporučeno nastavení business continuity
plánu, aby společnost byla připravena a byla schopna reagovat při možném výpadku a nastavení
postupů, jak data zajistit.
M. Půta se dotázal na výpočet hodinové sazby. Zdůraznil, že v rozpočtu Libereckého kraje je
uveden objem, který není možné překročit.
M. Zentrich odpověděl, že hodinová sazba by měla nějakým způsobem odrážet náklady firmy.
Ing. Dobrovský doplnil, že v předloňském roce byl zisk přes 1 mil. Kč, v loňském roce byl zisk
cca 890 tis. Kč. Výraznou úlohu plnilo realizování velkého množství zakázek, rovněž
do loňského roku byla čerpána dotace z přeshraničního projektu, která také pomohla
hospodaření společnosti. Kalkulace ceny vychází z reálných nákladů, které firma má. Sdělil,
že obdržel dotazy od Mgr. Richtera a přislíbil, že je zodpoví.
M. Půta se dotázal, zda stanovená cena je konkurenceschopná.
Ing. Dobrovský sdělil, že se domnívá, že cena je konkurenceschopná, bylo projednáno i dozorčí
radou společnosti.
V. Židek sdělil, že hodinová sazba je navýšena o 15 % až 20 %. Upozornil na rámcovou
smlouvu a předpokládá tedy, že za hodinu dojde ke zvýšení efektivity práce.
Ing. Dobrovský odpověděl, že hodinová sazba nenarůstala od roku 2018.
Následně proběhla krátká diskuze ohledně výše hodinové sazby a doporučení postupného
navýšování ceny oproti současnému skokovému nárůstu.
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Mgr. Ulvr doplnil, že výše hodinové sazby byla řešena na dozorčí radě společnosti. Ceny jsou
konkurenčně vyšší a je důležité zachovat kvalitu. Ceny jsou nastaveny od 1. 1. 2022.
Načež proběhla diskuze ohledně stanovení mezd a odměn jednateli a zaměstnancům agentury.
M. Půta navrhl, aby mzdu a odměnu jednateli schvalovala valná hromada společnosti,
a to s platností od 1. 1. 2022.
Ing. Dobrovský dále okomentoval nejzásadnější problém, který byl zjištěn při auditu
tzv. „kontrola čtyř očí“. Sdělil, že jakýkoliv výdaj, který byl postoupen k proplacení, byl
autorizován odpovědnými osobami. Uvedl, že kontrola sice byla prováděna, ale až po provedení
platby. Nyní je nastavována cesta kontroly s bankou před provedením platby.
M. Půta se dotázal, zda auditorská společnost souhlasí s řešením, které pan jednatel popsal.
P. Mencl odpověděl, že s tímto řešením jsou spokojeni, a to v případě, že je nastavena segregace
pravomocí a jejich zastupitelnost.
Mgr. Ulvr zrekapituloval dotazy Mgr. Richtera. Kalkulace nárůstu a vysvětlení, proč jsou
do kalkulace zahrnuty odpisy studií Manušické a Cihelenské rybníky, jak toto souvisí
s hodinovou sazbou pro další činnosti. Jakým způsobem došlo k výpočtu výše rezervy
na nepředvídatelné výdaje 380 tis. Kč. Co konkrétně obsahují náklady - společná režie ve výši
320 tis. Kč. Další dotaz se týká hospodaření v minulých letech a dále na průměrný plat
zaměstnanců.
Ing. Dobrovský odpověděl, že co se týče odpisů studií Manušické a Cihelenské rybníky,
tak v letech 2014 a 2015 agentura pořídila studie – projektové dokumentace, což byla investice
ve výši přes 11,6 mil. Kč, která měla být odepisována. Dva až tři roky se odpis neprováděl,
neboť nebyl znám další postup. Nyní se zahájilo odepisování, a to na základě dohody
s auditorem. Co se týká rezervy a nepředvídatelných výdajů, rezerva je stanovena kvůli inflaci,
dorovnání a růstu mezd.
M. Půta požádal Ing. Dobrovského, aby na připomínky Mgr. Richtera odpověděl písemně
a odeslal e-mailem všem členům rady kraje. Poděkoval zástupcům auditorské společnosti
za odvedenou práci. Konstatoval, že není nutné provádět audit každý rok s tím, že určitě je
vhodné provádět audit společnosti pravidelně např. v tříleté či čtyřleté periodě.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2114/21/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. – závěrečná zpráva z auditu
Rada kraje, v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01, po projednání,
bere na vědomí
a) „Analýzu efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a zefektivnění hospodaření
a procesů“ – výsledky auditu společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., za období od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2021,
b) zápis z jednání Dozorčí rady společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., ze dne 30. 11. 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit výsledky auditu
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společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., zastupitelstvu kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 44 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (53) Smlouva o vertikální spolupráci mezi Libereckým krajem a společností
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – rámcová příkazní smlouva
Mgr. Otta podrobně popsal zásadní body ve smlouvě o vertikální spolupráci, která se uzavírá
mezi agenturou a Libereckým krajem.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2115/21/RK
Smlouva o vertikální spolupráci mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o. – rámcová příkazní smlouva
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Rámcovou příkazní smlouvu č. OLP/3775/2021, včetně vzorového pokynu, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a obchodní společností ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, dle § 11
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění služeb
specifikovaných v Rámcové příkazní smlouvě, která v plném rozsahu nahrazuje
Rámcovou příkazní smlouvu č. OLP/3978/2018 ze dne 29. 6. 2018 uzavřenou mezi
stejnými smluvními stranami,
2.

Plnou moc č. PM/173/2021 pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
k zastupování Libereckého kraje ve věci plnění Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3775/2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení Rámcové
příkazní smlouvy č. OLP/3775/2021, a plné moci č. PM/173/2021 Martinu Půtovi, hejtmanovi,
k podpisu
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 45 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
49. (54) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2116/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku
s III/2784“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí
932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, kterým se mění rozložení financování v letech z důvodu
prodloužení data realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2022 na nový termín
30. 6. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím k projektu.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 46 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
50. (55) Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 – Podpora populace
kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
Mgr. Ulvr sdělil, že se jedná o dohodu o narovnání, která spočívá v tom, že Liberecký kraj
nebude požadovat sankce, neboť uvedené důvody byly objektivní.
Mgr. Otta vysvětlil, že důvody jsou objektivní, neboť s těžkou technikou nebylo možné
na podzim pracovat v daném terénu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2117/21/RK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 – Podpora populace kuňky
ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 „Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Dolní Ploučnice – část 1: Realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu“, uzavíranou mezi
zhotovitelem SKJ s.r.o., se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 07807716
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je úprava sporných práv a povinností v důsledku
nedodržení dílčího termínu předání díla, zejména uplatnění smluvních pokut
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Dohodu o narovnání
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, k podpisu.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 47 pro 5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Ramzer, Ing. Miklík a M. Půta.
51. (56) Úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – rozšíření možností
pro zasílání žádostí o dotaci
Mgr. Ulvr k tomuto bodu sdělil, že v rámci koncepce „Chytřejší kraj“ dochází k elektronizaci
podání žádostí o dotaci.
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Mgr. Otta doplnil, že je stále možné podávat žádosti písemně, ale i elektronicky. Elektronické
žádosti lze podat pouze za podmínky, že žadatel vlastní elektronický podpis. Jsou hledány cesty,
jak zjednodušit podávání žádostí, včetně hledání řešení bankovní identity.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2118/21/RK
Úprava Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – rozšíření možností pro zasílání
žádostí o dotaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem upraveného znění Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje – doplněním možnosti
zasílání žádostí o dotaci včetně příloh pouze přes web Libereckého kraje a úpravou názvu
oblasti podpory požární ochrana na název požární ochrana a prevence kriminality
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
upravené znění Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 48 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
52. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka
Prapory (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Ulvr sdělil, že obsahem bodu je záchrana pokladů z depozitářů.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2119/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Prapory
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že II. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka Prapory (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to společnosti Art Atelier Fiala s.r.o.,
IČO: 028 16 393, se sídlem: Na Chvalské tvrzi 2939/5, 193 00 Praha 9, za nabídkovou cenu
1.846.500 Kč bez DPH, tj. 2.123.475 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/2878/2021 mezi Libereckým krajem a společností Art Atelier Fiala
s.r.o., IČO: 028 16 393, se sídlem: Na Chvalské tvrzi 2939/5, 193 00 Praha 9
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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hlasování č. 49 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 31. 01. 2022
zdržel se
0
byl přijat

53. (58) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Udržitelné hospodaření
s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2120/21/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Udržitelné hospodaření s vodou
v Obchodní akademii Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Udržitelné hospodaření s vodou
v Obchodní akademii Česká Lípa“ vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, kterým se mění výše dotace
z 3.445.104,34 Kč na 2.582.265,72 Kč, termín ukončení realizace projektu z 31. 3. 2021
na 31. 3. 2022, termín pro dosažení účelu dotace a pro předložení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení z 30. 6. 2021 na 30. 6. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 50 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
54. (59) Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec
– Františkov, p. o.“, v průběhu realizace
Mgr. Ulvr popsal obsah předloženého materiálu.
Načež proběhla krátká diskuze ohledně realizace daného projektu.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2121/21/RK
Ukončení projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov,
p. o.“, v průběhu realizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o.“,
rozhoduje
o ukončení realizace projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov,
p. o.“, schváleného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z důvodu
převodu této příspěvkové organizace Statutárnímu městu Liberec
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit informace o ukončení realizace projektu „Revitalizace zeleně v areálu Domu
seniorů Liberec – Františkov, p. o.“, jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 21. 12. 2021
b) zajistit vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR kroky nutné k ukončení administrace
dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
hlasování č. 51 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 31. 03. 2022
zdržel se
0
byl přijat

55. (60) Rozpočtové opatření č. 432/21 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923
– Spolufinancování EU
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2122/21/RK
Rozpočtové opatření č. 432/21 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923
– Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 432/21, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 99.474.023,08 Kč z titulu dotací přijatých
z operačních programů v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty
spolufinancovanými z fondů Evropské unie, Norských fondů a ostatních přijatých plateb
v souvislosti s projekty spolufinancovanými EU do rozpočtu Libereckého kraje,
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
99.474.023,08 Kč, z toho:
a.
b.
c.

v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů na akci „NF – Osvětová kampaň: Jak správně topit.“ ve výši 230.541,30 Kč,
v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství na akci
„IROP – Silnice III/27246 Křižany po křiž. s III/2784“ ve výši 5.000.000 Kč,
v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor rezervy
na kofinancování IROP a TOP ve výši 94.243.481,78 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 432/21 Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 52 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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56. (61) Rozpočtové opatření č. 435/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2123/21/RK
Rozpočtové opatření č. 435/21; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 435/21, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“, v úhrnné výši 120.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ“ v úhrnné výši 25.091,20 Kč, na základě zbylých prostředků z vyúčtování dvou
zrealizovaných projektů,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 94.908,80 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“,
3) zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“, v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 120.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši
120.000 Kč níže uvedené žadatelce, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2191
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
18.02.2021 - 18.08.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatelku, které je přiznávána dotace
a ukládá
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1.

2.

Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného
vzoru smlouvu o poskytnutí dotace,
Termín: 31. 01. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 435/21 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 53 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.

0

Termín: 25. 01. 2022
zdržel se
0
byl přijat

57. (72.b) Písemné informace
b) Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje se společností ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předloženou písemnou informaci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2124/21/RK
Písemné informace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022,
b) Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje se společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
58. (42) Žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2125/21/RK
Žádost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v celkové 40.232 Kč Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace, IČO: 00083232, se sídlem Masarykova 473/11,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, která se skládá ze dvou porušení rozpočtové kázně
- 26.000 Kč za nesprávný postup při použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb
a 14.232 Kč za chybný výpočet mezd,
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promíjí
a) odvod za porušení rozpočtové kázně Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, IČO 00083232, se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, za porušení rozpočtové kázně spočívající v nesprávném postupu při použití
prostředků fondu kultury a sociálních potřeb ve výši 25.740 Kč, tj. ve výši 99 %,
b) odvod za porušení rozpočtové kázně Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové
organizaci, IČO 00083232, se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1, za chybný výpočet mezd ve výši 14.090 Kč, tj. ve výši 99 %
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup ve věci, dle Organizační
směrnice ředitele KÚ LK OS-10/02/15 o postupu při zajištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 55 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
59. (43) Změny v poskytnutých účelových prostředcích z kapitoly 912 07 organizacím
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová sdělila, že obsahem materiálu je posun termínů. Je řešeno s panem ředitelem
Oblastní galerie v Liberci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2126/21/RK
Změny v poskytnutých účelových prostředcích z kapitoly 912 07 organizacím resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace o změny mimořádných účelových
příspěvků poskytnutých z kapitoly 912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na realizaci akcí Obnova výstavních
panelů, Klimatizace půda – studie – projekt a Akvizice,
rozhoduje
o změnách mimořádného účelového příspěvku poskytnutého Oblastní galerii Liberec,
příspěvkové organizaci, na akci Obnova výstavních panelů,
a) termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí z původního
30. 11. 2021 se prodlužuje do 30. 6. 2022,
b) předložení vyúčtování za rok 2021 formou Průběžného vyúčtování mimořádného
příspěvku v termínu do 10. 1. 2022,
c) předložení závěrečného vyúčtování akce v termínu do 30 dnů od ukončení realizace,
2) o změnách mimořádného účelového příspěvku „Klimatizace půda – studie – projekt
poskytnutého Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci,
a) termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí z původního
30. 11. 2021 se prodlužuje do 30. 11. 2022,
b) předložení vyúčtování za rok 2021 formou průběžného vyúčtování v termínu
do 10. 1. 2022,
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c) předložení závěrečného vyúčtování akce v termínu do 10. 12. 2022,
3) o změnách mimořádného účelového příspěvku poskytnutého Oblastní galerii Liberec,
příspěvkové organizaci na akci Akvizice,
a)

termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí se z původního
30. 11. 2021 prodlužuje na 30. 11. 2022,
b) předložení vyúčtování za rok 2021 formou průběžného vyúčtování v termínu
do 10. 1. 2022,
c) předložení závěrečného vyúčtování akce v termínu do 10. 12. 2022
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 56 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
60. (44) Čerpání prostředků z investičního fondu Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace a související úprava finančních dokumentů 2021
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2127/21/RK
Čerpání prostředků z investičního fondu Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
organizace a související úprava finančních dokumentů 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s čerpáním prostředků investičního fondu u Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
organizace v celkové maximální výši 545.404 Kč na následující akce:
a) 305.404 Kč na nákup systému pro digitalizaci a elektronizaci dokumentů navazující
na účetní systém organizace,
b) 240.000 Kč na nákup osobního automobilu,
schvaluje
úpravu finančních dokumentů Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
spočívající v navýšení čerpání prostředků investičního fondu ve výši 545.404 Kč, a to na nákup
systému pro digitalizaci a elektronizaci dokumentů ve výši 305.404 Kč a na nákup osobního
automobilu ve výši 240.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 57 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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61. (45) Rozpočtové opatření č. 427/21 navýšení příjmů a úprava kapitoly 923 07
Spolufinancování EU a 917 07 Transfery – dotace pro Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizaci
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2128/21/RK
Rozpočtové opatření č. 427/21 navýšení příjmů a úprava kapitoly 923 07
Spolufinancování EU a 917 07 Transfery – dotace pro Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 427/21, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 o částku 1.902.598,79 Kč z titulu
přijetí:
a) účelových neinvestičních prostředků s účelovým znakem 110595113 ve výši
1.871.598,79 Kč (73.009,51 EUR) poskytnutých Ministerstvem financí ČR,
b) účelových investičních prostředků s účelovým znakem 34 502 ve výši 31.000 Kč
poskytnutých Ministerstvem kultury ČR,
2) navyšují výdaje kapitoly 923 07 – Spolufinancování EU odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 1.871.598,79 Kč (73.009,51 EUR), která je určena Muzeu
Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, na projekt Brána do světa sbírek
spolufinancovaný z Operačního programu Přeshraniční spolupráce,
3) navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 31.000 Kč, která je určena Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizaci, na akvizici souboru děl Josefa Němce Scylla a Antická maska
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání
rozpočtové opatření č. 472/21 jako písemnou informaci.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 58 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
62. (76) Projekt „Objev skryté skvosty“, dohoda o spolupráci na projektu
Ing. Vinklátová uvedla, že se jedná o spolupráci na projektu „Objev skryté skvosty“ a dotázala
se pana Fény, v jaké výši bude podíl Libereckého kraje.
Mgr. Bc. Féna odpověděl, že získal informaci, že pro Liberecký kraj se bude jednat o cca
27 tis. Kč.
M. Půta se dotázal, zda je k tomuto schválena rozpočtová změna a zda bylo někde
předfinancováno.
Ing. Vinklátová, jakožto předkladatelka, stáhla bod z programu jednání s tím, že bude
dopracován a předložen na 21. mimořádné radě kraje dne 20. 12. 2021.

- 54 -

Zápis z 25. zasedání Rady Libereckého kraje dne 14. 12. 2021
63. (78) Nájemní smlouva Zoo Liberec– movité a nemovité věci sloužící k provozování
Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – ARCHA
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2129/21/RK
Nájemní smlouva Zoo Liberec– movité a nemovité věci sloužící k provozování Centra
pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – ARCHA
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
nájemní smlouvu, jejímž předmětem jsou movité a nemovité věci sloužící k provozování Centra
pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – ARCHA, uzavírané mezi Zoologickou zahradou Liberec,
příspěvkovou organizací, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01, Liberec 1, IČO: 00079651,
a Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01, Liberec 1,
IČO: 10973583,
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem jsou movité a nemovité věci sloužící
k provozování Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – ARCHA, mezi Zoologickou
zahradou Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01, Liberec 1,
IČO: 00079651 a Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01,
Liberec 1, IČO: 10973583
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitele Zoo Liberec o přijatém usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 59 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
64. (46) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2022 pro Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2130/21/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu na rok 2022 pro Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Jizerská
190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, na rok 2021 ve výši max. 6.365.400 Kč,
schvaluje
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Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu na rok 2022 č. OLP/3779/2021, ve výši max. 6.365.400 Kč, mezi Libereckým krajem
a Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem
Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, uzavíranou na základě Pověření k poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 6. 9. 2016
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/3779/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 60 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
65. (47) Rozpočtové opatření č. 420/21 – úprava kapitoly 917 08, zapojení účelových dotací
na náhradu škody způsobené chráněnými živočichy do rozpočtu Libereckého kraje 2021
V. Židek stručně uvedl předložený materiál.
RNDr. Šádková doplnila, že v letošním roce náhrady za škody způsobené vlky velmi stouply.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2131/21/RK
Rozpočtové opatření č. 420/21 – 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. 420/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 v celkové výši 58.829,53 Kč
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod
způsobených zvláště chráněnými živočichy, a to:
a) o dotaci 21.102,98 Kč, určenou paní Jaroslavě Pavlíčkové, IČ 46049533,
b) o dotaci 24.482,55 Kč, určenou paní Věnceslavě Plačkové, IČ 61906859,
c)
2.

o dotaci 13.244 Kč, určenou společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.,
IČ 48173193, Boženy Němcové 711/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,

navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
v celkové výši 58.829,53 Kč, a to zavedením:
a) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – J. Pavlíčková
ve výši 21.102,98 Kč,
b) nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené vlkem – V. Plačková
ve výši 24.482,55 Kč,
c)

nového specifického ukazatele Náhrada škody způsobené kormoránem – Rybářství
Chlumec nad Cidlinou ve výši 13.244 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 420/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 61 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
66. (48) Rozpočtové opatření č. 421/21 – úprava kapitoly 920 08, zahájení výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu Krajinný plán Chrastava
Na jednání rady kraje byl k projednání tohoto bodu přizván Ing. Libor Vokas, odborný
zaměstnanec oddělení veřejných zakázek.
V. Židek sdělil, že krajinný plán je v podstatě studie k protipovodňovému plánu, ohledně toku
Jeřice, která způsobuje záplavy v úseku, v němž není možné technicky upravit koryto říčky.
V tomto plánu je řešeno nakládání s vodou v krajině, než se dostane do toku. Jsou navrhována
řešení jako je např. zrušení meliorací, vysazení alejí, což by mělo zabránit přímé cestě vody
do toku.
M. Půta se dotázal, zda by se nemělo toto opatření dělat i v okolí Nové Vsi, Oldřichova
či Mníšku.
V. Židek sdělil, že do budoucna by to bylo možné učinit na celém toku Jeřice, ale prozatím
by měla být zpracována studie týkající se Chrastavy a Vítkova.
RNDr. Šádková dále popsala konkrétní návrhy krajinných úprav např. prověření meliorací
a jejich funkčnost, eliminace odtoku v území a zelené pásy.
M. Půta navrhl, aby město Chrastava se na tomto krajinném plánu finančně spolupodílelo.
Načež proběhla diskuze ohledně protipovodňových opatření na celém toku Lužické Nisy.
Na základě diskuze V. Židek, jakožto předkladatel, stáhl bod z programu jednání s tím, že bude
projednáno spolufinancování s městem Chrastava a bude znovu předloženo k projednání
na 21. mimořádném zasedání rady kraje dne 20. 12. 2021.
V 9.55 hodin se na jednání rady kraje vrátil Mgr. Richter.
Nyní je na jednání přítomno všech 9 členů rady kraje.

67. (49) Smlouvy o partnerství v rámci projektu Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření obcí na Lužické Nise
V. Židek okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2132/21/RK
Smlouvy o partnerství v rámci projektu Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření obcí na Lužické Nise
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí
na Lužické Nise“, kterou uzavírá Liberecký kraj a tyto obce s následující finanční spoluúčastí
na projektu kraje:
Finanční
spoluúčast v
Kč

Obec/IČ/sídlo
Bílý Kostel nad Nisou, IČ: 00672106,
Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava
Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854,
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
Liberec, IČ: 00262978,
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Chrastava, IČ: 00262871
nám. 1. máje, 463 31 Chrastava

číslo smlouvy

121.182

OLP/3802/2021

143.869

OLP/3804/2021

77.440

OLP/3805/2021

128.623

OLP/3801/2021

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit smlouvy o partnerství č. OLP/3801/2021, č. OLP/3802/2021,
č. OLP/3804/2021 a č. OLP/3805/2021 mezi Libereckým krajem a jednotlivými obcemi
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 62 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (50) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 433/21 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 926 08 – dotační fond
V. Židek okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2133/21/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 433/21 – zapojení příjmů do rozpočtu
Libereckého kraje 2021 - zapojení pokut za přestupky do kapitoly 926 08 – dotační fond
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 433/21, kterým se upravují příjmy a výdaje
rozpočtu 2021:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč, a to:
a)

2.

z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši
15.000 Kč,

b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši
10.000 Kč,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí
a zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

a ukládá
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 433/21 k projednání
a schválení.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (51) Smlouva o spolupráci mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny a Libereckým
krajem - kontrola značení maloplošných chráněných území
RNDr. Šádková vysvětlila podstatu předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2134/21/RK
Smlouva o spolupráci mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny a Libereckým krajem
- kontrola značení maloplošných chráněných území
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh smlouvu o spolupráci č. smlouvy OLP/3776/2021 mezi Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR a Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, smlouvu o spolupráci č. smlouvy OLP/3776/2021 k podpisu a zajistit její
plnění.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 64 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.
70. (73) Dodatky č. 2 ke třem smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje pro Město Frýdlant
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2135/21/RK
Dodatky č. 2 ke třem smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje pro Město Frýdlant
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádosti Města Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČO: 00262781,
o prodloužení termínů na realizaci projektů “Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“, “Zajištění zásobování pitnou vodou
v oblasti Frýdlantska-opatření pro připojení vodovodu Dětřichov” a „Zajištění zásobování
pitnou vodou v oblasti Frýdlantska - opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku“,
a to z důvodu neúspěšného jednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány ohledně uložení
inženýrských sítí,
souhlasí
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a) s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje č. OLP/105/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Frýdlant na realizaci projektu “Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska
– opatření pro připojení vodovodu Bulovka“,
b) s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje č. OLP/106/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Frýdlant na realizaci projektu “Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantskaopatření pro připojení vodovodu Dětřichov”,
c) s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje č. OLP/102/2017, uzavřené mezi Libereckým krajem a Městem
Frýdlant na realizaci projektu „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku“,
jejichž předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 31. 12. 2021 do 31. 12. 2022
a termínu pro podání závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2022 do 19. 2. 2023
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 65 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.
Mgr. Richter informoval členy rady kraje o výstupech z videokonference, a to ohledně registrací
k očkování dětí 5 až 11 let v očkovacích centrech napříč celou ČR a u pediatrů. Dále sdělil
informace týkající se nové mutace covid – 19 omikron a její 3x větší nakažlivosti, než je tomu
u současných mutací. Upozornil na možnou budoucí zátěž nemocnic. Očkování na Nový rok
a Štědrý den bylo zrušeno, ale testování může fungovat.
71. (62) Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Osečná
b) darovací smlouva
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2136/21/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Osečná
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 823/1 o výměře 815 m2, nově označené jako p. p. č. 823/5, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 823/1 o výměře 497 m2, nově označené
jako p. p. č. 823/6, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 823/1
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o výměře 78 m2, nově označené jako p. p. č. 823/7, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, části p. p. č. 823/1 o výměře 3 m2, nově označené jako p. p. č. 823/8, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 823/1 o výměře 4 m2, nově označené
jako p. p. č. 823/9, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených
geometrickým plánem č. 435-215/2020 ze dne 5. 10. 2020, nacházející se v katastrálním území
Osečná, obci Osečná, evidované na listu vlastnictví č. 402 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, městu Osečná, se sídlem Svatovítské náměstí 105,
463 52 Osečná, IČO 00263061, účetní hodnota pozemků ve výši 24.447,50 Kč (slovy: dvacet
čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, padesát haléřů), jedná se o pozemky zastavěné
stavbou chodníku,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3655/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Osečná
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023
hlasování č. 66 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (63) Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Osečná
b) darovací smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2137/21/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Osečná
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru části p. p. č. 748/5 o výměře 52 m2, nově označené jako p. p. č. 748/14,
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 435-215/2020
ze dne 5. 10. 2020, nacházející se v katastrálním území Osečná, obci Osečná, evidované
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, od města Osečná, se sídlem Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná,
IČO 00263061, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.274 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě
sedmdesát čtyři korun českých),
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b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3791/2021 mezi Libereckým krajem a městem
Osečná
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)

2.

předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa
silnic Libereckého kraje.

hlasování č. 67

pro 9

proti

0

Termín: 30. 04. 2023
zdržel se
0
byl přijat

73. (64) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2138/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS
Kamenický Šenov“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1492/2021 mezi Libereckým krajem
a společností BBP Stavby s.r.o., IČO 03875199, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 296.000 Kč bez DPH, tj. 358.160 Kč včetně DPH
a méněpráce ve výši 63.927,17, tj. 77.351.88 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové
ceny o 232.072,83 Kč bez DPH, tj. 280.808,12 Kč včetně DPH na celkovou částku
18.138.088,99 Kč bez DPH, tj. 21.947.087,68 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: 31. 01. 2022
hlasování č. 68 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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74. (65) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec – rekonstrukce střechy budovy dílen“- dodatek č. 3
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2139/21/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy
textilní, Liberec – rekonstrukce střechy budovy dílen“- dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/320/2021, 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 SEADON s.r.o., se sídlem Rovniny
1116/45, 748 01 Hlučín, IČO 28601505, jehož předmětem je prodloužení termínu
pro dokončení stavebních prací (stavby) o 38 dní, vícepráce ve výši 763.081,76 Kč bez DPH,
tj. 923.328,93 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši -182.117,32 Kč bez DPH, tj. 220.361,96 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny o částku 580.964,44 Kč bez DPH, tj. 702.966,97 Kč
včetně DPH, na celkovou částku 12.852.480,25 Kč bez DPH, tj. 15.551.501,10 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. 01. 2022
hlasování č. 69 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (67) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
Ing. Miklík shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2140/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“ ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace,
náhradník Mgr. Roman Papoušek, zástupce ředitele Gymnázia Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3780/2021
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, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 01. 2022
hlasování č. 70 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (68) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Školy bez bariér – Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce IV"
Ing. Miklík stručně představil předložený materiál.
Mgr. Staněk doplnil, že bylo vysvětleno užití dvou tubusů a lávky, které nezasahují
architektonicky do vzhledu budovy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2141/21/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Školy bez bariér – Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce IV"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce – IV“ ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet a financování školství,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace,
náhradník Mgr. Petr Kvoch, zástupce ředitele Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu
16, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/186/2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 10. 01. 2022
hlasování č. 71 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (69) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2142/21/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova
čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova č. 31 pro potřeby ZŠ
a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností
Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČO 27277577, se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec
14, jehož předmětem je změna v realizačním týmu zhotovitele tak, jak je uvedeno v nové příloze
č. 1 smlouvy
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 72 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (75) Veřejná zakázka „Školy bez bariér - SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
– objekt Ještědská 358/106 - stavební práce“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík k tomuto bodu sdělil, že se jedná o méněpráce, které činí přes 1 mil. Kč bez DPH.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2143/21/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. – objekt
Ještědská 358/106 - stavební práce“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/127/2021 veřejné zakázky „Školy bez bariér
- Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská
358/106 - stavební práce“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem
a společností MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 61328952,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 346.050,88 Kč bez DPH, tj. 418.721,56 Kč vč. DPH,
méněpráce ve výši 1.483.122,80 Kč bez DPH, tj. 1.794.578,58 Kč vč. DPH, čímž dojde
ke snížení ceny o 1.137.071,92 Kč bez DPH, tj. 1.375.857,02 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 01. 2022
hlasování č. 73 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (91) Veřejná zakázka „Zpracování PD „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím
metody BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“ – vypořádání námitek
Mgr. Staněk sdělil, že byly doručeny dvě námitky. Námitky nejsou důvodné. Bylo hodnoceno
prvních pět účastníků a hodnoceno bylo u všech stejně, což nemělo vliv na pořadí. Dále byly
doručeny dotazy, které chtěly rozkrýt posuzování hodnotící komise.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2144/21/RK
Veřejná zakázka „Zpracování PD „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody
BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“ – vypořádání námitek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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1.

2.

o odmítnutí námitek účastníka Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Brno
– Královo Pole, 612 00, IČO 02463245, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
„DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář
pro Liberecký kraj“,
o odmítnutí námitek účastníka Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3,
162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO 29029210, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
„DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální depozitář
pro Liberecký kraj“

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: 15. 01. 2022
hlasování č. 74 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (66) Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Petera, odborný zaměstnanec odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2145/21/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 ve II. pololetí roku
2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, rezort dopravy, informovat ředitele
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 75 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
81. (70) Rozpočtové opatření č. 434/21 - snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů
kapitoly 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství z akce „II/288 Podbozkov
– Cimbál“
Ing. Sviták sdělil, že akce je dokončena a nebyla vyčerpána celá dotace, tudíž zbývající částka
ve výši 38.218,44 Kč je předmětem tohoto materiálu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2146/21/RK
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Rozpočtové opatření č. 434/21 - snížení příjmů kraje od SFDI a snížení výdajů kapitoly
917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství z akce „II/288 Podbozkov – Cimbál“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 434/21, kterým se:
1. snižují příjmy ve výši 38.218,44 Kč jako účelová investiční dotace ze Státního fondu
dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování silnic II. a III. třídy na akci „II/288
Podbozkov – Cimbál“,
2. snižují výdaje kapitoly 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce „II/288
Podbozkov – Cimbál“ ve výši 38.218,44 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 434/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 76 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (84) Veřejná zakázka „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták sdělil, že obsahem konečného dodatku jsou méněpráce na zakázce v Jeřmanicích
v ul. Liščí, dochází ke snížení ceny.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2147/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1129/2021, 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 EUROVIA CS, a. s., se sídlem
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou
méněpráce ve výši 121.887,05 Kč bez DPH, tj. 147.483,33 Kč včetně DPH, čímž dojde
ke snížení celkové ceny na 5.075.664,47 Kč bez DPH, tj. 6.141.554,01 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 15. 01. 2022
hlasování č. 77 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (85) Veřejná zakázka „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o méněpráce ve výši 500 tis. Kč. Upozornil, že materiál bude
upraven po projednání, neboť žádost o prodloužení termínu již neplatí, vzhledem k tomu,
že doklady byly předány včas.
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Dále Ing. Petera doplnil, že po projednání bude v tomto smyslu upraven dodatek č. 2, v čl. I,
odst. 4. Rovněž dojde k úpravě v podpisové části, kde byla zjištěna administrativní chyba.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2148/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/290 Sklenařice – Vysoké nad Jizerou“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/543/2020 „Silnice II/290 Sklenařice
– Vysoké nad Jizerou“ 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
Integra stavby a. s., IČO: 25014391, se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01
Liberec, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 413.551,90 Kč bez DPH, tj. 500.397,80 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke snížení ceny na celkovou částku 50.727.151,66 Kč bez DPH,
tj. 61.379.853,51 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, v platném znění.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 78 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (86) Rozpočtové opatření č. 438/21 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor silničního hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2149/21/RK
Rozpočtové opatření č. 438/21 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor silničního hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 438/21, kterým se v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 389.483 Kč, a to u:
a) akce „Most ev. č. 26834-6 Brniště“ ve výši 242.000 Kč,
2.

b) akce „III/2877 Jeřmanice, ul. Liščí“ ve výši 147.483 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 389.483 Kč, a to u:

a) akce „III/2834 Mírová p./K., zvýšení bezp. u ryb. Nohavice“ ve výši 289.763 Kč,
b) nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 99.720 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 438/21 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
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hlasování č. 79

pro 9

proti

0

Termín: 25. 01. 2022
zdržel se
0
byl přijat

85. (87) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem,
zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták sdělil, že dochází k navýšení víceprací o 17 % v souvislosti s umístěním svodidel
a vybudováním opěrné zdi.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2150/21/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2834 Mírová pod Kozákovem, zvýšení
bezpečnosti u rybníka Nohavice“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1903/2021 „Silnice III/2834 Mírová pod
Kozákovem, zvýšení bezpečnosti u rybníka Nohavice“ uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 a 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a KAMPA - MARYNKA s. r. o., se sídlem Lesní 1060, 514 01
Jilemnice, IČO: 26014998, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 362.533,60 Kč bez DPH,
tj. 438.665,66 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 123.060 Kč bez DPH, tj. 148.902,60 Kč
včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny o částku 239.473,60 Kč bez DPH, tj. 289.763,06 Kč
vč. DPH, na celkovou částku 1.688.405,15 Kč bez DPH, tj. 2.042.970,23 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, v platném znění.
Termín: 15. 01. 2022
hlasování č. 80 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (90) Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o uzavření dodatku č. 2, který obsahuje vícepráce, a to řešení
odtoku propustku, doplnění svodidel po obou stranách komunikace včetně odvodnění svahu.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2151/21/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/366/2021, 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 COLAS CZ, a.s., se sídlem
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 364.517,89 Kč bez DPH, tj. 441.066,65 Kč včetně DPH a odchylka při zaokrouhlování
oproti programu ASPE -0,01 Kč, čímž dojde ke zvýšení ceny díla na celkovou částku
32.400.784,53 Kč bez DPH, tj. 39.204.949,28 Kč včetně DPH
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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: 15. 01. 2022
hlasování č. 81 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (92) Žádost Města Velké Hamry o příspěvek na opravu povrchu vozovky
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena
pokládka celé plochy asfaltu, což provede město. Z tohoto důvodu Liberecký kraj přispívá
na tuto akci.
Ing. Petera sdělil, že po projednání bude opravena důvodová zpráva, v níž bude uvedeno,
že Krajské správa silnic Libereckého kraje souhlasí s výší příspěvku do maximální výše
200.374,06 Kč včetně DPH.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2152/21/RK
Žádost Města Velké Hamry o příspěvek na opravu povrchu vozovky
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Velké Hamry ze dne 29. 9. 2021 o příspěvek na opravu povrchu vozovky v ulici
nad Domovem důchodců Velké Hamry ve vlastnictví Libereckého kraje,
souhlasí
s vyhověním Městu Velké Hamry, se sídlem č. p. 362, 468 45 Velké Hamry, IČO: 00262595,
v žádosti ze dne 29. 9. 2021 o příspěvek na opravu povrchu vozovky v ulici nad Domovem
důchodců Velké Hamry v rámci projektu „plynofikace Velké Hamry“ a poskytuje částku
200.374,06 Kč vč. DPH na základě dodaného rozpočtu akce
a ukládá
a) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu povrchu vozovky
v ulici nad Domovem důchodců Velké Hamry do maximální výše 200.374,06 Kč včetně
DPH z rezervního fondu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Termín: 31. 07. 2022
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat
o přijatém usnesení Město Velké Hamry.
hlasování č. 82

pro 9

proti

0

Termín: 31. 12. 2021
zdržel se
0
byl přijat

88. (71) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Podpora licencí
ArcGIS“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 2153/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Podpora licencí ArcGIS“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhla per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Podpora licencí ArcGIS“ v rámci dynamického
nákupního systému „Nákup licencí – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 1.068.000 Kč bez DPH,
tj. 1.292.280 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytování servisních služeb č. OLP/3585/2021 mezi Libereckým krajem
a ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 83 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (77) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s obcí
Pertoltice
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2154/21/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s obcí Pertoltice
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959, o prodloužení
termínu ukončení projektu „Pořízení požárního přívěsu“, na jehož realizaci byla schválena
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 248/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
1. s prodloužením termínu ukončení projektu „Pořízení požárního přívěsu“ Obce Pertoltice
z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného
vyúčtování projektu z 19. 2. 2022 na 19. 8. 2022,
2. s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/2396/2021 na realizaci projektu „Pořízení požárního přívěsu“, uzavřené
mezi Obcí Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959 a Libereckým
krajem
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
„Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2396/2021 s Obcí Pertoltice“
k projednání.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 84 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (82) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I.
– Ústenky – jednorázová ústenka z nanomateriálu“
Na jednání rady kraje byla přizvána Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení
veřejných zakázek.
Mgr. Havlík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Richter upozornil na nesrovnalosti v částkách uvedených v důvodové zprávě.
Bc. Belluzzo sdělila, že tento bod i bod následující č. 83 budou upraveny po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2155/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Ústenky
– jednorázová ústenka z nanomateriálu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SNAJM s.r.o., se sídlem Slezská 1975, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO: 07585373, v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
stanovených v rámci veřejné zakázky „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová ústenka
z nanomateriálu“ zadávané v rámci dynamického nákupního systému „Centrální nákup
osobních ochranných prostředků - DNS“,
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie I. – Ústenky – jednorázová ústenka
z nanomateriálu“ v celkovém počtu 12 300 ks v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, a to účastníka BATIST
Medical a.s., se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 288 13 936,
za nabídkovou cenu 7,67 Kč bez DPH za 1 kus ústenky, tj. 9,28 Kč vč. DPH (Celkový
objem zakázky činní 94.341 Kč bez DPH, tj. 114.144 Kč vč. DPH za 12 300 kusů
jednorázových ústenek z nanomateriálu s gumičkou.)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 85 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (83) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV.
– Rukavice – jednorázové nitrilové rukavice vel. S – XL“
Mgr. Havlík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bc. Belluzzo podotkla, že i tento bod upraven po projednání, a to částky v důvodové zprávě.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2156/21/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie IV. – Rukavice
– jednorázové nitrilové rukavice vel. S – XL“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Kategorie IV. – Rukavice – jednorázové nitrilové
rukavice vel. S – XL“ v celkovém počtu 36 000 kusů v rámci dynamického nákupního systému
„Centrální nákup osobních ochranných prostředků - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka BATIST Medical a.s., se sídlem
Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 288 13 936, za nabídkovou cenu 35.280 Kč
bez DPH, tj. 42.688,80 Kč včetně DPH za 36 000 kusů nitrilových rukavic
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 86 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
92. (89) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. 7. – 30. 11. 2021
M. Půta stručně okomentoval předloženou písemnou informaci, načež o návrhu usnesení nechal
hlasovat.
USNESENÍ č. 2157/21/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. 7. – 30. 11. 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva
Libereckého kraje za období 1. 7. - 30. 11. 2021".
Termín: 21. 12. 2021
hlasování č. 87 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (93) Různé
M. Půta informoval členy rady kraje o tom, že dne 13. 12. 2021 byl doručen dopis z Krajského
správního soudu ve Varšavě ohledně hnědouhelného dolu Turrów, a to ve smyslu, že jsou
sloučena všechna řízení týkající se této kauzy. Tento dopis včetně jeho překladu bude přílohou
tohoto zápisu.
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Další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil
25. zasedání rady kraje v roce 2021 v 10.25 hodin.

Ověřovatelé

Václav Židek

……………..………………….……

Mgr. Jiří Ulvr

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 15. 12. 2021
Zapsala Jitka Machálková
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