Výpis usnesení z 21. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2021
USNESENÍ č. 2158/21/mRK
Smlouva o dílo „Krajský magazín a další zpravodajsko-publicistické pořady“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Krajský magazín a další zpravodajskopublicistické pořady" v regionální televizi, a to účastníku Liberecká TV s.r.o., IČO: 02168987,
se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, za nabídkovou cenu 720.000 Kč
bez DPH, 871 200 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – 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.

návrh smlouvy o dílo č. OLP/3774/2021 mezi Libereckým krajem a společností Liberecká TV
s.r.o., IČ 02168987, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 01. 2022
USNESENÍ č. 2159/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 439/21 - úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 439/21, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 479,50 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 479,50 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 439/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 2160/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 421/21 – úprava kapitoly 920 08, zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu Krajinný plán Chrastava
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 420/21, kterým se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 920 08
– Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
následovně:
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1.
2.

snižují se výdaje o částku 496.050 Kč u specifického ukazatele Implementace akčního plánu
adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK,
snižují se výdaje o částku 544.550 Kč u specifického ukazatele Nákup pozemků od p. Machana
v Hejnicích,

3.

navyšují se výdaje o částku 1.040.600 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
Krajinný plán Chrastava,
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Krajinný plán Chrastava“ v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:

Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
náhradník: Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodaření
Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody
náhradník: Ing. Kristián Habrda, odborný pracovník oddělení ochrany přírody
Ing. Miroslav Chvála, tajemník Městského úřadu Chrastava
náhradník: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku města Chrastava,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3778/2021
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
předložit rozpočtové opatření č. 421/21 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 01. 2022
Václavu Židkovi, členu rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, zajistit další postup
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 28. 02. 2022
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USNESENÍ č. 2161/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 440/21 - úprava kapitoly 917 04 – Transfery - rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 440/21, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 15.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
z toho:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04811740000: Vzdělávací aktivity pro seniory
ve výši 15.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812850000: Sportovní akademie Luďka
Zelenky, z. s., Husova 159, 463 43 Český Dub – LASVIT CUP 2021 v celkové výši
15.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt, který nemá
charakter podpory de minimis, příjemci:

Žadatel

IČO

Sídlo

Sportovní
akademie
Husova 159,
Luďka
02507242
463 43 Český Dub
Zelenky, z.s.,
Český Dub

Parametr
projektu:
Náklady
Dotace
Název projektu
název/měrná
celkem v Kč do výše v Kč
jednotka/hodnota
LASVIT CUP
2021

pronájem
sportovní
haly/hod/10

100.000

15.000

schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917
04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3892/2021, uzavírané mezi
Libereckým krajem a Sportovní akademií Luďka Zelenky, z.s., se sídlem Husova 159, 463 43 Český
Dub, IČO: 02507242
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 440/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 01. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3892/2021 k podpisu
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2021

USNESENÍ č. 2162/21/mRK
Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu „SEN pavilonu C DS Vratislavice nad Nisou“
č. OLP/3896/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
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smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova
pro seniory Vratislavice nad Nisou“ č. OLP/3896/2021 mezi Libereckým krajem a Statutárním
městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociální věcí, předložit Martinu Půtovi,
hejtmanovi, smlouvu o zajištění udržitelnosti projektu č. OLP/3896/2021 k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2163/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 402/21 – úprava kapitoly 914 04 – Působnosti, dotace ze státního
rozpočtu na projekt Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 402/21, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o částku 376.100 Kč z titulu přijetí
dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 na realizaci projektu „Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji – podzim 2021“ dle Rozhodnutí MŠMT číslo 0004/9A_kraje/SOU2/2021,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 376.100 Kč zavedením specifického ukazatele
číslo akce 0487200000 – Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021,
ÚZ 33166
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 402/21 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
USNESENÍ č. 2164/21/mRK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji –
podzim 2021“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji
– podzim 2021“, a to účastníku Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky
Libereckého kraje, pobočný spolek, IČO: 71202102, se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, za
nabídkovou cenu 115.348 Kč bez DPH (účastník není plátcem DPH),
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.

Dohodu o úhradě odměny za provedené plnění číslo OLP/3893/2021, mezi Libereckým krajem
a Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Libereckého kraje,
pobočný spolek, IČO 71202102, se sídlem Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec, na základě které
Liberecký kraj uhradí účastníkovi příslušnou odměnu za již realizovaný projekt Okresní
a krajská kola soutěží v Libereckém kraji – podzim 2021
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2165/21/mRK
Projekt „Objev skryté skvosty“, dohoda o spolupráci na projektu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zapojením Libereckého kraje jako partnera bez finančního příspěvku do projektu „Objev
skryté skvosty“ a předložením projektové žádosti do Výzvy pro individuální projekty – prioritní
osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Okresní
hospodářské komory jakožto vedoucího partnera projektu,
b) s podpisem „Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko“ k projektu „Objev skryté skvosty“
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit předložení projektové žádosti do Výzvy
pro individuální projekty – prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko,
prostřednictvím vedoucího partnera projektu,
b)

c)

Termín: 21. 12. 2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat „Dohodu o spolupráci na projektu
realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ k projektu
„Objev skryté skvosty“,
Termín: 21. 12. 2021
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit řízení odpovídající části projektu
a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení
příslušným orgánem daného programu.
Termín: 31. 12. 2022

USNESENÍ č. 2166/21/mRK
Zajištění dopravní obslužnosti v relaci Varnsdorf – Nový Bor – Praha; Dodatek č. 1
ke Smlouvě o veřejných službách č. OLP/3618/2021 – ČSAD Česká Lípa a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost Ústeckého kraje ze dne 15. 12. 2021 o rozšíření objednávky o relaci Varnsdorf – Nový
Bor a zpět na linkách 500400 a 501400 dle Smlouvy o spolupráci a podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem č. OLP/3865/2017,
2. vyjádření ze dne 16. 12. 2021 k přípustnosti uzavření dodatku ke Smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu
dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3618/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností ČSAD Česká Lípa a.s. a právní stanovisko ze dne 19. 12. 2021 od Fiala, Tejkal a
partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
souhlasí
se změnou rozsahu objednaných výkonů na linkách č. 500400 Cvikov/Rumburk - Varnsdorf - Nový
Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha (dopravce ČSAD Liberec, a.s.) a 501400 Cvikov/Rumburk
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- Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha (dopravce ČSAD Česká Lípa a.s.) v úseku
Nový Bor – Varnsdorf (Rumburk) na základě žádosti Ústeckého kraje,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3618/2021,
uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ČSAD Česká Lípa a.s., IČ: 25497987, se sídlem
Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, kterým dochází ke změně rozsahu objednaných výkonů
dle žádosti Ústeckého kraje
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3618/2021,
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit realizaci
změn rozsahu na linkách 500400 a 501400 u dopravců ČSAD Liberec, a.s., a ČSAD Česká Lípa
a.s. a potvrdit Ústeckému kraji objednávku na základě mezikrajské smlouvy o spolupráci.
Termín: 31. 12. 2021
USNESENÍ č. 2167/21/mRK
Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka – zadání auditu
– upravená nabídka
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 předložených nabídkách týkajících se auditu společnosti Autobusy LK, s.r.o., za období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
a ukládá
Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli společnosti, zadat audit na základě předložené nabídky
od advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., ze dne 17. 12. 2021, a informovat radu kraje
o závěrech auditu hospodaření společnosti Autobusy LK, s.r.o., za rok 2020.
Termín: 31. 03. 2022

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 20. 12. 2021
zapsala Jitka Machálková
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