Z á p i s č. 2
z 2. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 18. 1. 2022
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle a Jitka Machálková

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 1. RK dne 4. 1. 2022 a z 1. mRK dne 10. 1. 2022
2. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.05 hodin. Navrhl, aby zápis
ověřili Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa, zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu
Berkovou. Sdělil, že se z jednání omluvil Ing. Zbyněk Miklík a Ing. Květa Vinklátová
se na jednání dostaví později.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 1. RK dne 4. 1. 2022 a z 1. mRK dne 10. 1. 2022.
Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 1. RK dne 4. 1. 2022
a z 1. mRK dne 10. 1. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Informace o činnosti orgánů Libereckého Z pís. Martin Půta
kraje v době nouzového stavu
a s tím souvisejících úkonů

odb. kancelář
hejtmana

6.

Rozpočtové opatření č. 1/22 – rozhodnutí Z pís. Martin Půta
o poskytnutí darů pro první novorozence
v Libereckém kraji v roce 2022

odb. kancelář
hejtmana

7.

Rozpočtové opatření č. 17/22 – alokace Z pís. Martin Půta
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2022

odb. kancelář
hejtmana

Z
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8.

Rozpočtové opatření č. 18/22 – alokace Z pís. Martin Půta
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2022, navýšení kapitoly 926 01
– Dotační fond

odb. kancelář
hejtmana

9.

Vyhlášení dotačních programů v oblasti Z
podpory č. 1 Požární ochrana a prevence
kriminality

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 19/22 – úprava v kapitole 931 01
– Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému
záchrannému sboru LK

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Zahraniční pracovní cesta č. 1/2022

12.

RO č. 15/22 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2022 v rámci kapitoly 923 05
- Spolufinancování EU

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Informativní přehled veřejných zakázek
v resortu sociálních věcí za II. pololetí
2021
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Z

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

Nepředloženo
14.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Odměny ředitelům příspěvkových
organizací resortu sociálních věcí
za transformaci zařízení a novou
výstavbu

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Protokol o kontrole č. j. OK-92/20
– Střední škola, strojní, stavební
a dopravní, Truhlářská 360/3, 460 01
Liberec, příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

17.

Rozpočtové opatření č. 9/22 – alokace
Z pís. Mgr. Vladimír
použitelných finančních zdrojů minulých
Richter
rozpočtových období do rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2022

odb. zdravotnictví

18.

Darování sanitního vozu

odb. zdravotnictví

Z
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Mgr. Vladimír
Richter
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19.

Rozpočtové opatření č. 7/22 – alokace
Z pís. Mgr. René Havlík
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2022 v rámci kapitoly 916 04

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

20.

Rozpočtové opatření č. 10/22 – úprava
kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace – financování
soukromých škol a školských zařízení
v roce 2022

21.

RO č. 12/22 – alokace finančních zdrojů Z pís. Ing. Dan Ramzer
minulých období do rozpočtu kraje 2022
v kapitole 923 04 - Spolufinancování
EU - OŠMTS - projekty NAKAP LK II,
KAP LK a KAP LK II

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

22.

RO č. 13/22 – alokace použitelných
Z pís. Ing. Dan Ramzer
zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2022 a úprava kapitoly
920 04 – kapitálové výdaje OŠMTS

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

23.

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

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Ing. Dan Ramzer

Nepředloženo
24.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna kotle
v budově internátu“ Střední odbornou
školou, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

Změna charakteru poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
z kapitoly 912 04 – DD Dubá Deštná
a OA, HŠ a SOŠ Turnov – Pořízení
gastrokompostéru

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

26.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících
č. OLP/5294/2019 – České dráhy,
a.s. (DMU 120)

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

27.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka – odměna jednateli
společnosti KORID LK, spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

28.

Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací
platby pro příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu na rok 2022

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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29.

RO č. 14/22 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2022 – 912 07 Účelové příspěvky

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

30.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku z kapitoly 912 07 Krajské
vědecké knihovně v Liberci na akci
„Databáze regionálních osobností“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

31.

Svěření movitého majetku kraje Krajské
vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové
organizaci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

32.

Informativní přehled VZ odsouhlasených
členem RK a VZ odsouhlasených RK
v resortu OKPPCR za 2. pololetí roku
2021
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo
33.

Zřízení Komisí Rady Libereckého kraje
pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

34.

Revokace usnesení č. 1997/21/RK
a stanovení platů ředitelů příspěvkových
organizací resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

35.

Veřejná zakázka „Silnice II/270 Mimoň
– Noviny pod Ralskem“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

36.

Veřejná zakázka „Silnice II/262 Česká
Lípa – Dobranov“ - dodatek č. 4

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

37.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky
u Liberce, opěrná zeď II“ Krajskou
správou silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizací

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

38.

Přehled veřejných zakázek Krajské
správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za 2. pololetí
roku 2021, odsouhlasených příslušným
členem rady kraje a radou kraje
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
39.

Veřejná zakázka „Most
ev. č. 26832-6 - Provodín, most
přes Robečský potok“ - dodatek č. 2
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Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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40.

RO č. 16/22 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2022 - navýšení výdajů v kapitolách
912 08, 914 08, 917 08 a 920 08

41.

Objednávka na základě Rámcové
smlouvy OLP/2231/2017 a pokyn
na základě Rámcové smlouvy
OLP/3775/2021 - činnosti spojené
s projektem „Liberecký kraj sobě“
v roce 2022

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

42.

Rozpočtové opatření č. 11/22 – alokace Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
použitelných finančních zdrojů minulých
období do rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2022 v kap. 917 02 Transfery
a 926 02 Dotační fond

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

43.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
projektu „Severozápadní obchvat města
Zákupy“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

Objednávka dle Rámcové smlouvy
č. OLP/2231/2017 a pokyn dle Rámcové
smlouvy č. OLP/3775/2021 - správa
databáze brownfields a greenfields,
2022

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Rozpočtové opatření č. 3/22; úpravy
v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU, rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu Kotlíkové dotace v LK III

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Memorandum o spolupráci
Z
mezi Libereckým krajem a Technickou
univerzitou v Liberci vedoucí ke vzniku
společné inovační platformy s německým
Fraunhofer institutem

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Registrace akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu
Školy bez bariér – VOŠ mezinárodního
obchodu a OA, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, p. o.

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

48.

Zpráva o ukončení realizace projektu
Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
„Školy bez bariér – Střední škola řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, p. o.“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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49.

Zrušení zadávacího řízení „Pořízení
významného agendového informačního
systému veřejné správy v rámci projektu
DTM LK, Rozvoj e-Governmentu
v LK 2023“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

Majetkoprávní operace – budoucí prodej
pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
-budoucí kupní smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

51.

Rozpočtové opatření č. 8/22 – alokace
Z pís. Ing. Zbyněk
použitelných finančních zdrojů minulých
Miklík
rozpočtových období do rozpočtu
Libereckého kraje 2022

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

52.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Rekonstrukce objektu domu
čp.72, Skálova ul., Turnov – Etapa II.
a III."

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

53.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava fasády
objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti
čp. 15 a 17, Liberec III“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava
fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti
čp. 15 a 17, Liberec III“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava
fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti
čp. 15 a 17, Liberec III“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

56.

Veřejná zakázka „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“
– dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP
– Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

58.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS
– Revitalizace dolního centra Liberec
a Parkovací dům“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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59.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace – Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace
- rekonstrukce objektu čp. 180

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

60.

Majetkoprávní operace – revokace
usnesení č. 244/18/RK

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Veřejná zakázka „Restaurování
- podsbírka Fotografie (Severočeské
muzeum v Liberci - 3. etapa)“ – dodatek
č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace s využitím metody
BIM – Centrální depozitář pro LK“
– Návrh na přezkoumání úkonů
zadavatele

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Úprava znění jednacího řádu Komise
Rady Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje – distanční
účast

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu na období
1. 1. – 31. 12. 2023

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Písemné informace
Přehled veřejných zakázek resortu
zdravotnictví za II. pololetí roku 2021
Informativní přehled veřejných zakázek
odsouhlasených členem rady kraje
a veřejných zakázek odsouhlasených
radou kraje v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

člen rady kraje
Mgr. Vladimír Richter

Informace o provedených úpravách
rozpočtu kraje v závěru roku 2021
Zpráva o činnosti Komise pro adaptaci
na změnu klimatu v roce 2021

Ing. Zbyněk Miklík

Informativní přehled veřejných zakázek
v resortu sociálních věcí za II. pololetí
2021

Petr Tulpa

a)
b)

c)
d)
e)
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Ing. Dan Ramzer

Václav Židek
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Přehled veřejných zakázek Krajské
správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za 2. pololetí
roku 2021, odsouhlasených příslušným
členem rady kraje a radou kraje
Informativní přehled VZ odsouhlasených
členem RK a VZ odsouhlasených RK
v resortu OKPPCR za 2. pololetí roku
2021

Ing. Jan Sviták

66.

Veřejná zakázka „Silnice III/28617
Mříčná“ - dodatek č. 4

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

67.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 – Tender arena
- kategorizace dodavatelů dle NIPEZ
a NUTS kódů“

Ing. Zbyněk
Miklík

oddělení veřejných
zakázek

68.

Majetkoprávní operace – revokace
usnesení č. 43/22/RK – prodej pozemků
v k. ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Osvětová
kampaň: Jak správně topit.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

70.

Souhlas s přijetím daru příspěvkovou
organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

71.

Veřejná zakázka „Silnice III/2716
Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká
- Oprava komunikace a výstavba
chodníku ul. Liberecká, Hrádek
nad Nisou“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

72.

Svěření rozhodování o uzavírání smluv
v oblasti pojišťovnictví se společností
RESPECT, a.s., krajskému úřadu

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

73.

Smlouva o centralizovaném zadávání
„Centrální nákup antigenních testů
- DNS“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

74.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Centrální nákup antigenních
testů – DNS“

Mgr. René Havlík oddělení veřejných
zakázek

75.

Zrušení usnesení č. 13/22/RK-stanovisko
Libereckého kraje – žádost EUC Klinika
Liberec s. r. o.

Mgr. Vladimír
Richter

f)

g)
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Z
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76.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 13, 23, 32 a 38 nejsou předloženy.
M. Půta dále uvedl, že členové rady kraje obdrželi, v pátek dne 14. 1. 2022, opravený bod č. 35
a v pondělí dne 17. 1. 2022, body č. 73 a 74.
Ing. Ramzer stáhl z programu bod č. 20.
Ing. Ramzer dále požádal o předřazení bodů č. 19, 21, 22, 23, 24 a 25 na začátek jednání.
Ing. Vinklátová požádala o projednání bodů č. 28, 29, 30, 31, 33, 34 a 65 g) na konci jednání.
Ing. Miklík požádal o projednání bodu č. 64 v 8.30 hodin, neboť je k jeho projednání přizván
Ing. Petr Havelka, FIN-servis, a.s.
M. Půta sdělil, že k bodu č. 9 – Vyhlášení dotačních programů v oblasti podpory č. 1 Požární
ochrana a prevence kriminality, na 8.45 hod., je přizván plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel
HZS Libereckého kraje.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celém programu.
hlasování č. 2
pro
7
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Upozornil, že některé termíny plnění usnesení byly posunuty až do konce roku 2022.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 56/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 55/17/RK, 1616/18/RK, 1656/19/RK, 2079/19/RK,
1571/20/RK, 1698/20/RK, 1724/20/RK, 1772/20/RK, 174/VI/20/RK, 226/VI/20/RK,
228/VI/20/RK, 326/VI/20/RK, 327/VI/20/RK, 35/21/RK, 218/21/RK, 364/21/RK, 367/21/RK,
449/21/RK, 572/21/RK, 691/21/RK, 692/21/RK, 755/21/RK, 756/21/RK, 864/21/RK,
962/21/RK, 963/21/RK, 964/21/RK, 969/21/RK, 1170/21/RK, 1205/21/RK, 1206/21/RK,
1207/21/RK, 1208/21/RK, 1231/21/RK, 1232/21/RK, 1235/21/RK, 1236/21/RK, 1246/21/RK,
1317/21/RK, 1318/21/RK, 1319/21/RK, 1325/21/RK, 1351/21/RK, 1376/21/RK, 1377/21/RK,
1379/21/RK, 1447/21/RK, 1452/21/RK, 1473/21/RK, 1475/21/RK, 1477/21/RK, 1507/21/RK,
1563/21/mRK, 1647/21/RK, 1648/21/RK, 1650/21/RK, 1651/21/RK, 1655/21/RK,
1719/21/RK, 1731/21/RK, 1732/21/RK, 1755/21/RK, 1781/21/RK, 1793/21/RK, 1794/21/RK,
1795/21/RK, 1796/21/RK, 1819/21/RK, 1823/21/RK, 1829/21/RK, 1873/21/RK, 1874/21/RK,
1880/21/RK, 1887/21/RK, 1888/21/RK, 1889/21/RK, 1890/21/RK, 1892/21/RK, 1894/21/RK,
1896/21/RK, 1898/21/RK, 1909/21/RK, 1916/21/RK, 1927/21/RK, 1928/21/RK,
1932/21/mRK, 1933/21/RK, 1934/21/mRK, 1938/21/RK, 1955/21/RK, 1962/21/RK,
1963/21/RK, 1968/21/RK, 1982/21/RK, 1983/21/RK, 1984/21/RK, 1985/21/RK, 1986/21/RK,
-9-
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1990/21/RK, 1991/21/RK, 1993/21/RK, 1997/21/RK, 1998/21/RK, 1999/21/RK, 2016/21/RK,
2033/21/RK, 2034/21/RK, 2037/21/RK, 2039/21/RK, 2069/21/RK, 2085/21/RK, 2089/21/RK,
2105/21/RK, 2106/21/RK, 2107/21/RK, 2109/21/RK, 2111/21/RK, 2115/21/RK, 2145/21/RK,
2147/21/RK, 2150/21/RK, 2162/21/mRK, 2164/21/mRK, 2166/21/mRK, 6/22/RK, 12/22/RK,
14/22/RK, 35/22/RK, 51/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1561/14/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 34/15/RK ad 3. z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022,
- 1624/15/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 548/16/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1798/16/RK z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 642/17/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1655/17/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 244/18/RK z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 850/18/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1093/18/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1565/18/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1734/18/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 2161/18/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 170/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 674/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 969/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 970/19/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1532/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1789/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1790/19/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1798/19/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 126/20/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 127/20/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 822/20/mRK ad c) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1043/20/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1045/20/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1050/20/RK z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1567/20/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1568/20/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1627/20/mRK ad 1) z 31. 12. 2021 na 37. 7. 2022,
- 226/VI/20/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 262/VI/20/RK z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022,
- 341/VI/20/RKad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 180/21/RK ad 2) z 31. 12. 2021 na 30. 4. 2022,
- 574/21/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
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- 666/21/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1125/21/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 31. 3. 2022,
- 1314/21/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1322/21/RK ad 1b) z 31. 12. 2021 na 31. 1. 2022,
- 1632/21/RK ad b) z 31. 12. 2021 na 30. 6. 2022,
- 1711/21/RK ad 1) z 31. 12. 2021 na 6. 3. 2022, ad 2) z 31. 12. 2021 na 31. 3. 2022,
- 1961/21/RK ad 5) z 31. 12. 2021 na 31. 1. 2022,
- 2055/21/RK ad a) z 31. 12. 2021 na 31. 5. 2022,
- 2058/21/RK z 31. 12. 2021 na 15. 2. 2022,
- 2100/21/RK z 31. 12. 2021 na 31. 3. 2022,
- 2142/21/RK z 31. 12. 2021 na 31. 1. 2022.
hlasování č. 3
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 57/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje
za období od 4. 12. 2021 do 7. 1. 2022.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 4
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu
a s tím souvisejících úkonů
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 58/22/RK
Informace o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu
a s tím souvisejících úkonů
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Informaci o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících
úkonů
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit „Informaci o činnosti orgánů
Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících úkonů" jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 5
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Rozpočtové opatření č. 1/22 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence
v Libereckém kraji v roce 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 59/22/RK
Rozpočtové opatření č. 1/22 – rozhodnutí o poskytnutí darů pro první novorozence
v Libereckém kraji v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/22, kterým se upravují dílčí ukazatele peněžitých darů a neinvestičních
transferů v rámci kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kanceláře hejtmana, celkové výši
10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje
rozhoduje
1. o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje matkám prvních novorozenců:
a)

paní

b) paní
2.

trvalým bydlištěm
ve výši 5. 000 Kč (pět tisíc korun českých),
trvalým bydliště
ve výši 5. 000 Kč (pět tisíc korun českých),

o poskytnutí věcného daru, zlatého dukátu k narození dítěte 2022 matkám prvních
novorozenců:
a)

paní

, trvalým bydliště

b) paní

trvalým bydlištěm

schvaluje
a) darovací smlouvu č. OLP/1/2022 mezi Libereckým krajem a paní

b) darovací smlouvu č. OLP/13/2022 mezi Libereckým krajem a paní

a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 1/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
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2.

Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat darovací smlouvy
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 6
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

7. Rozpočtové opatření č. 17/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Richter upozornil, že v tabulce má být uvedena částka v Kč nikoliv v tis. Kč.
Mgr. Chýle přislíbil opravu po projednání.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 60/22/RK
Rozpočtové opatření č. 17/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/22, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje kraje na rok 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
23.592.183,49 Kč,
2) navyšují výdaje kapitoly 931 01 – Krizový fond, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu
kraje 2022 o celkovou částku 23.558.303,49 Kč,
a) nespecifikované rezervy Krizového fondu o částku 8.184.813,49 Kč,
b) finanční závazek na Projektovou dokumentaci pro realizaci záložního chráněného
pracoviště Krizového štábu LK a jeho vybavení k zajištění zahájení úpravy a opravy
záložního chráněného pracoviště o částku 373.490 Kč,
c) specifický ukazatel „Stav pandemické pohotovosti“ o částku 15.000.000 Kč,
3) navyšují výdaje kapitoly 914 01 – Působnosti, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu
kraje 2022 o celkovou částku 33.880 Kč,
- Mediální prezentace Libereckého kraje – rádia, o částku 33.880 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 17/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 7
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Rozpočtové opatření č. 18/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022, navýšení kapitoly 926 01 – Dotační fond
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 61/22/RK
Rozpočtové opatření č. 18/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022, navýšení kapitoly 926 01 – Dotační fond
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje na rok 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.135.870,15 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 926 01 – Dotační fond, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu
kraje 2022 o celkovou částku 2.135.870,15 Kč:
a)

program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje o částku
1.524.020,15 Kč, z toho nespecifikované rezervy ve výši 1.088.642,35 Kč
a jmenovité akce ve výši 435.377,80 Kč,

b) program č 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého o částku
386.500 Kč, z toho nespecifikované rezervy ve výši 200.000 Kč a jmenovité akce
ve výši 186.500 Kč,
c)

program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II o jmenovité akce
ve výši 80.000 Kč,

d) program č. 1.4 Prevence kriminality o nespecifikované rezervy ve výši 145.350 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit materiál zastupitelstvu kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 8
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. (10) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/22 – úprava v kapitole 931 01
– Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému
sboru LK
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o nákup kondenzačních
vysoušečů.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 62/22/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond
LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 19/22, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 - Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši
1.500.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a)

snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 1.500.000 Kč,
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b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 1.500.000 Kč jako účelová dotace
ČR – Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt: “Kondenzační vysoušeče“,
2) s poskytnutím účelové dotace ve výši 1.500.000 Kč ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt:
“Kondenzační vysoušeče“,
3) se smlouvou č. OLP/10/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/22 – úpravu v kapitole
931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 9
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (11) Zahraniční pracovní cesta č. 1/2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 63/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 1/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou č. 1/2022 hejtmana Libereckého kraje Martina Půty v termínu
26. - 27. 1. 2022 do Bruselu. Důvodem cesty je jeho účast na Plenárním zasedání Evropského
výboru regionů.
hlasování č. 10
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (16) Protokol o kontrole č. j. OK-92/20 – Střední škola, strojní, stavební a dopravní,
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, příspěvková organizace LK
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly
a Mgr. Jan Samšiňák, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec.
Mgr. Novák stručně okomentoval předložený materiál. Informoval, že dne 21. 1. 2021 byla
zahájena veřejnosprávní kontrola Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec. Kontrola
byla dokončena kvůli kovidovým opatřením až 1. 10. 2021. Výsledkem kontroly bylo zjištění
20 nedostatků. Ke 4 nedostatkům byly vzneseny námitky ve stanovené lhůtě. Námitkám nebylo
vyhověno ze strany odboru kontroly. Konstatoval, že se jedná o podstatné nedostatky a část
z nich přetrvávala již z kontroly, která byla provedena v roce 2017.
Mgr. Samšiňák uvedl, že v 11 oblastech nedošlo k porušení problematik. Kontrola byla
zaměřena primárně na rok 2019. Informoval o tom, že velká část nedostatků byla již odstraněna.
Další nedostatky se aktuálně opravují. Poskytl informace týkající se velikosti školy, počtu
zaměstnanců, žáků, studijních učebních oborů a pracovišť. Uvedl, že velké množství nedostatků
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bylo zjištěno v době, kdy na škole nepůsobil. Sdělil, že je usilováno o fungování školy, aniž
by byla závislá pouze na prostředcích od ministerstva školství, případně od zřizovatele.
Ing. Ramzer uvedl, že je dohodnuta návštěva školy s Mgr. Samšiňákem po jarních prázdninách.
Do 30. 6. 2022 bude zpracována zpráva o průběhu oprav nedostatků včetně celkového pohledu
na situaci. Načež bude předložena členům rady kraje.
Mgr. Tulpa uvedl, že po dvou letech mohly být závažné nedostatky opraveny.
Proběhla krátká diskuze týkající se neopravených nedostatků.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 64/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-92/20 – Střední škola, strojní, stavební a dopravní,
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j.: OK - 92/20 – z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec.
Kontrola byla vykonána dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje a poté ve dnech
30. 8. - 1. 9. 2021 a 8. 9. 2021 na místě. Kontrolou bylo zjištěno 20 nedostatků. Příspěvková
organizace předložila námitky dne 18. 11. 2021, dne 23. 11. 2011 bylo zasláno příspěvkové
organizaci vyřízení námitek a dne 9. 12. 2021 byla doručena na KÚ LK nápravná opatření.
hlasování č. 11
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Při hlasování nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
12. (19) Rozpočtové opatření č. 7/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022 v rámci kapitoly 916 04
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 65/22/RK
Rozpočtové opatření č. 7/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2022 v rámci kapitoly 916 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku
179,10 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 179,10 Kč, jedná
se o vratku finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za porušení
rozpočtové kázně
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření
č. 7/22 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 12
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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13. (21) RO č. 12/22 – alokace finančních zdrojů minulých období do rozpočtu kraje 2022
v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU – OŠMTS – projekty NAKAP LK II, KAP
LK a KAP LK II
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování
nepřímých nákladů.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o projektové finance.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 66/22/RK
RO č. 12/22 – alokace finančních zdrojů minulých období do rozpočtu kraje 2022
v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU – OŠMTS – projekty NAKAP LK II,
KAP LK a KAP LK II
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje 2022 prostřednictvím financování
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
18.461.837,93 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022 o celkovou částku
18.461.837,93 Kč, v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, o převod nedočerpaných dotačních prostředků poskytnutých v roce
2021 a letech předchozích na projektech:
a) Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje
II (NAKAP LK II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, o částku
12.381.067,21 Kč,
b) Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK),
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002, o částku 3.515.770,72 Kč,
c) Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (KAP LK II),
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560, o částku 2.565.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 12/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 13
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (22) RO č. 13/22 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2022 a úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje OŠMTS
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 67/22/RK
RO č. 13/22 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu
kraje 2022 a úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje OŠMTS
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 31.606.432 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu 2022, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 31.606.432 Kč, převod
již schválených akcí z roku 2021 do rozpočtu roku 2022:
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova mládeže, Zeyerova 31, číslo
akce 0491891456 ve výši 485.910 Kč,
b) Pořízení nového školského portálu EDULK.cz, číslo akce 0491960000 ve výši
1.562.783 Kč,
a)

c)

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace – Havárie rozvodů vody, objekt E, číslo akce 04912001437
ve výši 2.000.000 Kč,

d) Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace – Rekonstrukce elektroinstalace v objektu D, dílny Letná, číslo akce
0492011433 ve výši 1.000.000 Kč,
e) Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
– Oprava střechy objektu školy, číslo akce 0492021412 ve výši 3.000.000 Kč,
Školní statek, Frýdlant, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
A – vybudování SOV pro Střední školu hospodářskou a lesnickou, Frýdlant v objektu
A v areálu školního statku, číslo akce 0492121497 ve výši 21.906.000 Kč,
g) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace – Oprava havarijního stavu střechy Centrum, číslo akce 1491241442
ve výši 1.651.739 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 13/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 14
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
f)

15. (24) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle
v budově internátu“ Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 68/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle v budově
internátu“ Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Výměna kotle v budově internátu“ Střední odbornou školou,
Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace,
2. 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 uděleném souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 15
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (25) Změna charakteru poskytnutého mimořádného účelového příspěvku z kapitoly
912 04 – DD Dubá Deštná a OA, HŠ a SOŠ Turnov – Pořízení gastrokompostéru
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Informoval o tom, že pořizovací cena
gastrokompostéru se zvýšila.
V. Židek poděkoval Ing. Ramzerovi za pořízení gastrokompostéru i přes všechny komplikace.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 69/22/RK
Změna charakteru poskytnutého mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04
– DD Dubá Deštná a OA, HŠ a SOŠ Turnov – Pořízení gastrokompostéru
Rada kraje po projednání
rozhoduje
A. u Dětského domova, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
u neinvestiční akce číslo 04503261473 „Pořízení gastrokompostéru“, schválené
usnesením č. 1982/21/RK ze dne 7.12.2021 o změně:
charakteru využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku, původní neinvestiční
charakter akce se mění na charakter investiční,
B. u Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ: 75129507, u neinvestiční akce číslo 04503271452 „Pořízení
gastrokompostéru“, schválené usnesením č. 1982/21/RK ze dne 7. 12. 2021 o změně:
charakteru využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku, původní neinvestiční
charakter akce se mění na charakter investiční
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
ředitelkám výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 16
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (65. b) Písemné informace
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Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných
zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Ing. Ramzer okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o doplnění po projednání kolik bylo oslovených firem a kolik firem odeslalo
nabídky.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.

18. (12) RO č. 15/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2022 v rámci kapitoly 923 05 - Spolufinancování EU
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o převod finančních
prostředků z roku minulého do roku 2022.
M. Půta upozornil na název bodu, ze kterého není patrné, čeho se týká.
Proběhla krátká diskuze týkající se názvů bodů.
Mgr. Havlík přislíbil, že opět toto téma projedná na poradě vedoucích odborů. Je potřeba najít
společné řešení, co má a nemá obsahovat název materiálu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 70/22/RK
RO č. 15/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2022 v rámci kapitoly 923 05 - Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/22, kterým se:
1.
navyšují finanční zdroje Libereckého kraje 2022 prostřednictvím financování –
změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
2.467.155,62 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 2.467.155,62 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 15/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 17
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (65. e) Písemné informace
Informativní přehled veřejných zakázek v resortu sociálních věcí za II. pololetí 2021
Mgr. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
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Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.

20. (14) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 71/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru – 1 ks velkého vánočního dárkového balíčku pro klienty v hodnotě
ve výši 3.793 Kč od dárců v rámci dobrovolné sbírky zaměstnanců firmy DB Schenker,
se sídlem Průmyslové 499, 463 12 Liberec, do vlastnictví zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3,
IČO: 71220054,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

s přijetím věcného daru – odsávačka ASPEED, v celkové hodnotě ve výši 12.986 Kč
od dárce Život dětem o.p.s., se sídlem Koclířova 771, 198 00 Praha 14 - Kyje,
IČO: 70105031, do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím finančního daru ve výši 6.000 Kč od dárce KODAP, s. r. o., se sídlem 1. máje
97/25, 460 07 Liberec III – Jeřáb, IČO: 49904493, ve prospěch zařízení Dětské centrum
Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15,
IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru - 600 ks moštů, v celkové hodnotě ve výši 3.000 Kč od dárce
Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s r.o., se sídlem Lažany 71, 463 45 Pěnčín,
IČO: 60276762, do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – dětské oděvy, dětské povlečení v celkové hodnotě ve výši
33.000 Kč od dárce Ivana Plhalová,
IČO: 42146097, do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – dětské hračky v hodnotě ve výši 5.849 Kč od dárce Orange7
s.r.o., se sídlem Široká 166/16, 460 01 Liberec 2, IČO: 28729714, do vlastnictví zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5,
460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – dětské hračky v hodnotě ve výši 5.169 Kč od
do vlastnictví
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5,
460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – dětské hračky v hodnotě ve výši 6.853 Kč od dárce TAXAK
s.r.o., se sídlem Podhorská 2211/123, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 22800930,
do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
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s přijetím věcného daru – dětské hračky v hodnotě ve výši 9.545 Kč od dárce SPOLAK
advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 8. března 21/13, Liberec 5, IČO: 28703448,
do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
10. s přijetím věcného daru – dětské hračky v hodnotě ve výši 10.096 Kč od
do vlastnictví zařízení Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15,
IČO: 71294392,
9.

11. s přijetím věcného daru – dětské hračky v hodnotě ve výši 7.757 Kč od
do vlastnictví 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: 18. 02. 2022
hlasování č. 18
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

21. (15) Odměny ředitelům příspěvkových
za transformaci zařízení a novou výstavbu

organizací

resortu

sociálních

věcí

Mgr. Tulpa uvedl obsah předloženého materiálu. Sdělil výše odměn jednotlivých ředitelů.
Mgr. Šebková informovala členy rady kraje o tom, že je připravován jiný systém odměňování
dle velikosti organizace. Je inspirován systémem dle odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu. Upřesnila, že se jedná o základní plat, nikoliv o stanovení výše odměn.
Mgr. Havlík doplnil, že se chystá jednotný systém odměňování napříč rezorty.
Bez dalších připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 72/22/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za transformaci
zařízení a novou výstavbu
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem resortu
sociálních věcí
1. Ing. Pavlu Kosovi, řediteli zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
se sídlem Jestřebí,
Mgr. Janě Lachmanové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Hodkovice nad Mohelkou
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat o usnesení
rady kraje ředitele/ředitelky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 19
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.
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22. (17) Rozpočtové opatření č. 9/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 73/22/RK
Rozpočtové opatření č. 9/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 53.921.750 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022 o celkovou částku
53.921.750 Kč, a to:
a)

kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 750.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna Turnov,

b) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 2.000.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna a záložní operační středisko
Jablonec,
c) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 1.250.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna Frýdlant,
d) kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 1.250.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výukové a výcvikové středisko Frýdlant,
e)
f)

kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši 500.000 Kč,
dílčí ukazatel ZZS LK – PD výjezdová základna Hrádek nad Nisou,
kapitola 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví v celkové výši
921.250 Kč, dílčí ukazatel ZZS LK – AED pro Liberecký kraj III. fáze, z toho
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 760.000 Kč a neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 161.250 Kč,

g) kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví, ve výši 7.000.000 Kč,
specifický ukazatel Nákup pozemku pro výstavbu nového sídla ZZS LK a VZ,
h) kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje odbor zdravotnictví, ve výši 30.000.000 Kč,
specifický ukazatel KNL – Modernizace I. etapa,
i)

kapitola 924 09 – Úvěry odbor zdravotnictví, ve výši 1.250.500 Kč, specifický
ukazatel Modernizace KNL 1. et. – Deloitte – poradenství,

920 14 – Kapitálové výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši
9.000.000 Kč, specifický ukazatel Léčebna respiračních nemocí Cvikov – omítky
a zateplení budovy „A“,
snižují výdaje kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví ve výši
5.500.000 Kč, dílčí ukazatel Léčebna respiračních nemocí Cvikov – omítky a zateplení
budovy „A“ a navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odbor investic
j)

3.
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a správy nemovitého majetku, ve výši 5.500.000 Kč, specifický ukazatel Léčebna
respiračních nemocí Cvikov – omítky a zateplení budovy „A“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 9/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 20
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (18) Darování sanitního vozu
Mgr. Richter stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 74/22/RK
Darování sanitního vozu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru 1 kusu sanitního vozu – MERCEDES-BENZ SPRINTER
5L0 6112, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem
Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, celková zůstatková hodnota vozu
k 31. 12. 2021 činí 134.158 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/14/2022 mezi Libereckým krajem a Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Liberec, IČO: 00426091, se sídlem Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, jejímž předmětem je darování 1 kusu sanitního vozu
a ukládá
1. Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a) předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh na darování,
Termín: 25. 01. 2022
b) po schválení darování zastupitelstvem kraje zajistit podpis darovací smlouvy,
Termín: 28. 02. 2022
2) MUDr. Luďku Kramářovi, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, zajistit administrativní kroky související s převodem
registrace vozidla.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 21
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (65. a) Písemné informace
Přehled veřejných zakázek resortu zdravotnictví za II. pololetí roku 2021
Mgr. Richter okomentoval obsah předloženého materiálu.
Proběhla krátká diskuze týkající se oslovení firem.
Mgr. Richter podrobně vysvětlil průběh oslovení.
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M. Půta sdělil, že požádá Ing. Miklíka o úpravu směrnice pro ředitele příspěvkových
organizacích.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.
25. (70) Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 75/22/RK
Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru 1 kusu notebooku HP Envy 17-n103nc v celkové výši 19.160 Kč (slovy:
devatenáct tisíc jedno sto šedesát korun českých), od společnosti ALIS spol. s r. o.,
IČO: 00672416, se sídlem Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa
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: 24. 01. 2022
hlasování č. 22
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

26. (75) Zrušení usnesení č. 13/22/RK-stanovisko Libereckého kraje – žádost EUC Klinika
Liberec, s. r. o.
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta informoval, že proběhlo jednání s řediteli páteřních nemocnic. Ve zkratce popsal jeho
průběh.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 76/22/RK
Zrušení usnesení č. 13/22/RK-stanovisko Libereckého kraje – žádost EUC Klinika
Liberec, s. r. o.
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení Rady Libereckého kraje č. 13/22/RK, ze dne 4. 1. 2022, kterým souhlasila s vydáním
doporučujícího stanoviska společnosti EUC Klinika Liberec, s. r. o., pro jednání Komise
pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených z veřejného zdravotního
pojištění k nákupu magnetické rezonance
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat vedení
společnosti EUC Klinika Liberec, s. r. o., o přijatém usnesení.
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hlasování č. 23

pro

7

proti

0

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

27. (26) Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
č. OLP/5294/2019 – České dráhy, a.s. (DMU 120)
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní
obslužnosti.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se dodatek týká zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého a Libereckého kraje. Jedná se o stanovení rozsahu a úpravy
výše aktuálních cen.
Ing. Šulcová uvedla, že došlo ke zvýšení základní ceny a ke snížení ceny variabilní.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 77/22/RK
Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/5294/2019
– České dráhy, a.s. (DMU 120)
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a Libereckého kraje na linkách U11,
T8 a L2 č. OLP/5294/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem, Ústeckým krajem,
IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje, a společností České dráhy, a.s.,
IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zastoupenou Ivanem
Bednárikem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva,
kterým dochází ke změnám místního a časového vymezení linek pro období platnosti jízdního
řádu 2021/2022, k aktualizaci výše cen pro rok 2022 a k úpravě kontaktních údajů
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení dodatku č. 4 ke smlouvě č. OLP/5294/2019 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 24
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (27) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka – odměna jednateli
společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták sdělil, že se jedná stanovení výše odměny jednateli společnosti KORID LK,
spol. s r. o. Doposud jednateli společnosti odměna poskytnuta nebyla. Odměna byla stanovena
od 1. 5. 2021 k dnešnímu dni.
Proběhla krátká diskuze týkající se komunikace s veřejností.
Ing. Šulcová sdělila, že nyní probíhají pravidelné týdenní porady, jejichž součástí bude
i zastoupení tiskového oddělení, kdy bude řešen souhrn témat, který bude dále prezentován.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 78/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka – odměna jednateli společnosti
KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
po projednání
Schvaluje,
odměnu jednateli společnosti KORID LK, spol. s r.o., za výsledky řízení společnosti v období
od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši dle neveřejné přílohy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o., o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 25
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (35) Veřejná zakázka „Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“ - dodatek č. 2
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o dodatek č. 2, jehož předmětem jsou méněpráce. Došlo
k pokládce asfaltu v plné šíři a některé práce nebyly provedeny, z tohoto důvodu došlo
k úspoře.
M. Půta upozornil Ing. Borovičku, MBA, že je potřeba, aby materiál, pro lepší orientaci,
obsahoval původní cenu smlouvy a cenu smlouvy po dodatku č. 1. Případně i další dodatky,
kde bude jasně patrný vývoj.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 79/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/270 Mimoň – Noviny pod Ralskem“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2711/2021 uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a. s., se sídlem
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 551.494,48 Kč bez DPH, tj. 667.308,32 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení ceny
díla na celkovou částku 14.189.915,45 Kč bez DPH, tj. 17.169.797,69 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 26
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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30. (36) Veřejná zakázka „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ - dodatek č. 4
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o finanční narovnání stavů zakázky bez stavby mostu, která
je posunuta na rok 2023. Dochází ke snížení ceny o 440.435,74 Kč včetně DPH.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 80/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3653/2019 „Silnice II/262 Česká Lípa
– Dobranov“, 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 Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 211.880,71 Kč bez DPH,
tj. 256.375,66 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 575.877,21 Kč bez DPH, tj. 696.811,42 Kč
včetně DPH, odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE ve výši 0,02 Kč bez DPH,
čímž dojde ke snížení celkové ceny o 363.996,48 Kč bez DPH, tj. 440.435,74 Kč včetně DPH,
na 167.388.813,30 Kč bez DPH, tj. 202.540.464,09 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 27
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

31. (37) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky
u Liberce, opěrná zeď II“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací
Ing. Sviták podrobně popsal celkový vývoj.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 81/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce,
opěrná zeď II“ Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce,
opěrná zeď II“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace, ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
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hlasování č. 28

pro

7

proti

0

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

32. (39) Veřejná zakázka „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský potok“
- dodatek č. 2
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 82/22/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský potok“ - dodatek
č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2021, 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 Metrostav a.s., se sídlem
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
75.353,70 Kč bez DPH, tj. 91.177,98 včetně DPH, a oprava výše víceprací z dodatku
č. 1 ve výši 0,30 Kč bez DPH, tj. 0,36 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení ceny díla na celkovou
částku 6.934.728,84 Kč bez DPH, tj. 8.391.021,90 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 29
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání se dostavila v 8.50 Ing. Květa Vinklátová, nyní je na jednání 8 členů rady kraje.
33. (65. f) Písemné informace
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace za 2. pololetí roku 2021, odsouhlasených příslušným členem rady kraje
a radou kraje
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého
kraje, p. o.
Ing. Sviták okomentoval obsah předložené písemné informace.
M. Půta požádal, aby byl předkládaný materiál příště zpracován dle struktury ostatních rezortů.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.
34. (66) Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ - dodatek č. 4
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o navýšení cen
víceprací a méněprací. Důvodem je dodávání bezpečnostních prvků na žádost PČR.
M. Půta upozornil na chybně uvedená čísla na straně 3 a 5 v důvodové zprávě.
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Ing. Borovička, MBA, přislíbil opravu po projednání.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 83/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28617 Mříčná“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2020, 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 Integra stavby, a.s., se sídlem
Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec, IČO 25014391, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 151.083,80 Kč bez DPH, tj. 182.811,40 Kč včetně DPH a méněpráce
ve výši 31.529 Kč bez DPH, tj. 38.150,09 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny
o částku 119.554,80 Kč bez DPH, tj. 144.661,31 Kč včetně DPH na celkovou
částku 32.705.266,98 Kč bez DPH, tj. 39.573.373,03 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 30
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

35. (71) Veřejná zakázka „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká – Oprava
komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o poslední dodatek.
Sdělil, že nebyl proveden archeologický průzkum, díky čemuž došlo ke snížení celkové ceny.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 84/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká – Oprava komunikace
a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/172/2020 na akci A „Silnice
III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká“, 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 PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
860.798,94 Kč bez DPH, tj. 1.041.566,72 Kč včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny
na 25.202.355,40 Kč bez DPH, tj. 30.494.850,03 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 15. 03. 2022
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hlasování č. 31

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (28) Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2022
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
M. Půta konstatoval, že materiál neobsahuje tabulku s porovnáním s předešlými roky.
PhDr. Mgr. Brož přislíbil vypracování tabulky za 3 roky a její následné rozeslání emailem
členům rady kraje.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 85/22/RK
Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu na rok 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem
Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré město, 460 01 Liberec, IČO 00083194,
v maximální výši 50.166.00 Kč,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec – Staré město, IČO 00083232, v maximální výši
29.993.140 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Oblastní galerii Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova
723/14, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 00083267, v maximální výši 25.359.690 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě, příspěvkové organizaci,
se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČO 00360198, v maximální
výši 21.651.360 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, se sídlem Skálova
71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, v maximální výši 18.021.180 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Zoo Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO 10973583, v maximální výši 66.865.700 Kč,
o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
pro rok 2022 Botanické zahradě – LK, příspěvkové organizaci, se sídlem Purkyňova
630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO 10973605, v maximální výši
16.666.320 Kč

schvaluje
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1.

2.

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/2/2022 ve výši max. 50.166.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem
Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194,
uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ze dne 8. 1. 2013;
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/3/2022, ve výši max. 29.993.140 Kč, mezi Libereckým
krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 00083232, uzavíranou
na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ze dne 8. 1. 2013;

3.

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4/2022 ve výši max. 25.359.690 Kč, mezi Libereckým
krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova
723/14, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 00083267, uzavíranou na základě Pověření
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013;

4.

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/5/2022, ve výši max. 21.651.360 Kč, mezi Libereckým
krajem a Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvkovou organizací,
se sídlem náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, IČO 00360198,
uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ze dne 8. 1. 2013
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/6/2022, ve výši max. 18.021.180 Kč, mezi Libereckým
krajem a Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací, se sídlem Skálova
71, 511 01 Turnov, IČO 00085804, uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013;

5.

smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/7/2022, ve výši maximálně 66.865.700 Kč,
mezi Libereckým krajem a Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidové sady
425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO 10973583, uzavíranou na základě
Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze dne 21. 12. 2021,
7. smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/8/2022, ve výši maximálně 16.666.320 Kč,
mezi Libereckým krajem a Botanickou zahradou – LK, příspěvkovou organizací,
se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO 10973605,
uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu ze dne 21. 12. 2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předložení smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 32
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6.
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37. (29) RO č. 14/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2022 – 912 07 Účelové příspěvky
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 86/22/RK
RO č. 14/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2022 – 912 07 Účelové příspěvky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/22 kterým se
1) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 4.710.742 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 912 07 – účelové příspěvky příspěvkové organizace odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o celkovou částku 4.710.742 Kč, převodem
již schválených akcí z roku 2021 do rozpočtu roku 2022, v tom
a)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - „Červený dům
III. etapa“ ve výši 775.000 Kč,

b) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace – „Akvizice“ ve výši 750.000 Kč,
c) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace – „Obnova výstavních panelů“
ve výši 705.742 Kč,
d) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace - „Klimatizace půda-studieprojekt“ – ve výši 250.000 Kč,
e) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - „Opravy
interiérů a reinstalace expozice“ ve výši 200.000 Kč,
f)

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - „Červený dům
v České Lípě IV. závěrečná etapa“ ve výši 1.250.000 Kč,

g) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - „Akvizice“
ve výši 200.000 Kč,
h) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace - „Nákup
elektronických informačních zdrojů“ ve výši 275.000 Kč,
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - „Nový
centrální server na hlavní budově Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“
ve výši 155.000 Kč,
j) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - „Systém
posuvných regálů pro odbornou knihovnu“ ve výši 150.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 14/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 33
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
i)
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38. (30) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 07 Krajské vědecké
knihovně v Liberci na akci „Databáze regionálních osobností“
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál. Informovala o tom, že webové stránky
již bez problému fungují.
Načež proběhla diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 87/22/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 07 Krajské vědecké
knihovně v Liberci na akci „Databáze regionálních osobností“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 07 - účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, na realizaci akce „Databáze
regionálních osobností“
rozhoduje
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do maximální výše 200.000 Kč
Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci, na výdaje spojené s realizací akce
„Databáze regionálních osobností“ s následujícími podmínkami:
a) zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši
200.000 Kč po realizaci akce, do 30 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování akce spolu
s žádostí o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku,
b) termín ukončení realizace výdajů spojených s akcí 31. 12. 2022,
c) předložení závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2023
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, o usnesení rady kraje.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 34
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (31) Svěření movitého majetku kraje Krajské vědecké knihovně v Liberci,
příspěvkové organizaci
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál. Uvedla, že plazmový displej byl Krajské
vědecké knihovně v Liberci několikrát zapůjčen. Tudíž jej opravdu využívají.
Načež proběhla diskuze týkající se vzhledu plazmového displeje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 88/22/RK
Svěření movitého majetku kraje Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové
organizaci
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o svěření movitého majetku kraje – plazmový displej Samsung 50, lišta na plazmový display
Samsung 50, pojízdný teleskopický stojan k displeji Samsung 50 a software Smart Notebook,
pořízeného Libereckým krajem v rámci projektu „Integrovaný projekt cestovního ruchu
Libereckého kraje“, registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.0093, Krajské vědecké knihovně
v Liberci, příspěvkové organizaci
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit svěření movitého majetku Krajské
vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 35
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (33) Zřízení Komisí Rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se návrhů členů komisí.
Na základě uvedených skutečností Ing. Vinklátová, jakožto předkladatel, stáhla bod z programu
jednání rady kraje. Dodala, že až bude bod kompletní, bude znovu předložen.
41. (34) Revokace usnesení č. 1997/21/RK a stanovení platů ředitelů příspěvkových
organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PhDr. Mgr. Brož okomentoval předložený materiál. Konstatoval, že výše stanovení platů
ředitelů příspěvkových organizací byla změněna novou vládou.
Načež proběhla diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 89/22/RK
Revokace usnesení č. 1997/21/RK a stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1997/21/RK ze dne 7. 12. 2021,
stanovuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, plat
a) PhDr. Daně Petrýdesové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, IČO: 00083194, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec 1, a to s účinností od 1. 1. 2022,
b) MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli Zoo Liberec, příspěvkové organizace, IČO: 10973583,
se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec 1, a to s účinností
od 1. 1. 2022,
c) RNDr. Miloslavu Studničkovi, CSc., řediteli Botanické zahrady Liberec – LK,
příspěvkové organizace, IČO: 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I – Staré
Město, 460 01 Liberec 1, a to s účinností od 1. 1. 2022
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a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, platové výměry k
podpisu.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 36
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (65. g) Písemné informace
Informativní přehled VZ odsouhlasených členem RK a VZ odsouhlasených RK v resortu
OKPPCR za 2. pololetí roku 2021
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.
43. (40) RO č. 16/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2022 - navýšení výdajů v kapitolách 912 08, 914 08,
917 08 a 920 08
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 90/22/RK
RO č. 16/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2022 - navýšení výdajů v kapitolách 912 08, 914 08, 917 08 a 920 08
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 16/21, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem
o částku 7.644.041,10 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 celkem o částku
7.644.041,10 Kč, z toho:
1. v kapitole 912 08 – Účelové příspěvky PO, odbor životního prostředí a zemědělství,
závazek ve výši 172.660 Kč,
2. v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, celkem o částku
2.240.384,10 Kč, a to:
dílčí ukazatel Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – závazky ve výši
1.306.685,10 Kč,
b) dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní prostředí – závazky ve výši 108.699 Kč,
a)

c) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady – závazky ve výši 218.970 Kč,
d) dílčí ukazatel Vodní hospodářství – závazek ve výši 21.850 Kč,
e) dílčí ukazatel Pořizování a správa dat – závazky ve výši 584.180 Kč,
3.

v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, celkem o částku
964.000 Kč, a to:
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a)

specifický ukazatel Analýza rizik – Jesenný, 60.000 Kč,

b) specifický ukazatel Dohoda o spolupráci s finanční spoluúčastí LK s Podralským
nadačním fondem Brniště a ÚP v České Lípě, 100.000 Kč,
specifický ukazatel Řešení nakládání s BRKO na Frýdlantsku – pořízení kontejnerů
pro dopravu bioodpadů, 304.000 Kč,
d) specifický ukazatel Distribuce nábytkové pomoci v rámci Libereckého kraje
– Nábytková banka LK, 500.000 Kč,
v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství, celkem
o částku 4.266.997 Kč, a to:
c)

4.

specifický ukazatel Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,
1.284.170 Kč,
b) specifický ukazatel Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území
Libereckého kraje, 1.000.000 Kč,
a)

c) Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise, 942.227 Kč,
d) Krajinný plán Chrastava, 1.040.600 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 16/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 37
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (65. d) Písemné informace
Zpráva o činnosti Komise pro adaptaci na změnu klimatu v roce 2021
V. Židek okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta informoval členy rady kraje, že se jedná o velmi aktivní komisi, co se v počtu zasedání
týče.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.
45. (41) Objednávka na základě Rámcové smlouvy OLP/2231/2017 a pokyn na základě
Rámcové smlouvy OLP/3775/2021 - činnosti spojené s projektem „Liberecký kraj
sobě“ v roce 2022
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Petr Dobrovský, jednatel ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., a Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta uvedl, že se jedná o zadání objednávky na celý rok. Smlouva není svázána na začátku
roku, nechává se velká flexibilita. Doplnil, že je si vědom toho, že objednávka je obecnější,
a to z důvodu, že není znám dopředu vývoj současného roku 2022. Agentura regionálního
rozvoje v průběhu roku informuje o aktivitách, které odbor předem odsouhlasí. Každé 3 měsíce
vychází zpráva o aktivitách.
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Ing. Dobrovský detailně popsal jednotlivé aktivity a částky objednávky. Uvedl, že velká část
se zaměřuje na osvědčené aktivity, a to vedení blogu pro veřejnost, nahrávání podcastů, správu
sociálních sítí a cílené reklamy na vyhledávačích a sociálních sítích. Také tvorba promo videí
a správa Youtube kanálu.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se podcastů, rozvržení práce a správy Instagramového
účtu.
M. Půta požádal, aby proběhla s tiskovým oddělením řádná konzultace týkající se vedení účtů
na sociálních sítí.
Na základě uvedených skutečností Mgr. Ulvr, jakožto předkladatel, stáhl bod z programu
jednání rady kraje.
46. (42) Rozpočtové opatření č. 11/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 v kap. 917 02 Transfery
a 926 02 Dotační fond
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 91/22/RK
Rozpočtové opatření č. 11/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období
do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 v kap. 917 02 Transfery a 926 02 Dotační fond
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem
o částku 6.227.441,32 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 celkem o částku
6.227.441,32 Kč, z toho:
1) v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 112.000 Kč,
2) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
celkem o částku 6.115.441,32 Kč, v jednotlivých programech:
a) 2.1 Program obnovy venkova ve výši 4.803.882,36 Kč, z toho na jmenovité akce
ve výši 3.839.200,94 Kč a nerozepsané rezervy včetně vratek z vyúčtování
ve výši 964.681,42 Kč,
b) 2.2 Regionální inovační program ve výši 597.234,97 Kč, z toho na jmenovité akce
ve výši 568.622,10 Kč a nerozepsané rezervy ve výši 28.612,87 Kč,
c) 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši
324.456,29 Kč, z toho na jmenovité akce ve výši 220.425,15 Kč a nerozepsané
rezervy včetně vratek z vyúčtování ve výši 104.031,14 Kč,
d) 2.6 Podpora místní Agendy 21 ve výši 189.854,70 Kč, z toho na jmenovité akce
ve výši 73.437 Kč a nerozepsané rezervy včetně vratek z vyúčtování ve výši
116.417,70 Kč,
e) 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center ve výši 200.013 Kč,
z toho na jmenovité akce ve výši 199.991 Kč a nerozepsané rezervy ve výši 22 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 11/22 jako písemnou informaci na
jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 38
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (43) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Severozápadní obchvat města
Zákupy“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 92/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) projektu „Severozápadní obchvat města
Zákupy“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Severozápadní obchvat města Zákupy“
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 převodu
nevyčerpaných finančních prostředků v druhé etapě projektu
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. 39
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (44) Objednávka dle Rámcové smlouvy č. OLP/2231/2017 a pokyn dle Rámcové
smlouvy č. OLP/3775/2021 - správa databáze brownfields a greenfields, 2022
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 93/22/RK
Objednávka dle Rámcové smlouvy č. OLP/2231/2017 a pokyn dle Rámcové smlouvy
č. OLP/3775/2021 - správa databáze brownfields a greenfields, 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
1 ) objednávku č. OBJ/1/2022, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec, IČO: 48267210,
2 ) pokyn č. OBJ/2/2022, uzavíraný na základě Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/3775/2021 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec, IČO: 48267210
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 01. 2022
hlasování č. 40
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

49. (45) Rozpočtové opatření č. 3/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 94/22/RK
Rozpočtové opatření č. 3/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 151.060,37 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“ v úhrnné výši 151.060,37 Kč na základě nevyplacení dotace 1 příjemci a zbylých
prostředků z vyúčtování 3 již zrealizovaných projektů,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 23.560,37 Kč v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 127.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 127.500 Kč níže uvedené žadatelce,
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2192
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
127500 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
18.02.2021 - 18.08.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
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Číslo parcely zastavěné nemovitostí
Katastrální území
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III pro žadatelku, které je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace z programu.
Termín: 28. 02. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 3/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 41
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

50. (46) Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou
v Liberci vedoucí ke vzniku společné inovační platformy s německým Fraunhofer
institutem
Na jednání rady kraje byl přizván Prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel Ústavu
pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TUL.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Prof. Dr. Ing. Černík uvedl, že byla vypsána interní soutěž na rozvoj přeshraniční spolupráce.
Sdělil, že byli osloveni pobočkou institut Fraunhofer se sídlem v Žitavě, s žádostí o podání
společného projektu do výzvy. Obsahem výzvy je nejprve vybudování inovační platformy
s centrem. Vznikla by tak pobočka v ČR. Dodal, že podobné centrum již vzniká v Ostravě.
Centrum má mít ze začátku rozpočet 3 miliony euro. Výdaje budou rozděleny v poměru
50 % mezi českou a německou stranu. Jedna třetina rozpočtu má být obstarána z projektů, druhá
třetina z hospodářské činnosti a třetí třetina ze svých vlastních prostředků. Z tohoto důvodu byl
požádán Liberecký kraj o spolupráci. Pokud by tento projekt uspěl, vznikla by nová inovační
platforma v Libereckém kraji, nezávislá na TUL. Platforma by patřila do sítí Fraunhofer
společností. Konstatoval, že se nejedná o jistou záležitost, záleží na počtu projektů přihlášených
do soutěže.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se projektu.
Mgr. Ulvr požádal Prof. Dr. Ing. Černíka o zúčastnění se 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje dne 25. 1. 2022 a o přípravu krátké prezentace.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 95/22/RK
Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
vedoucí ke vzniku společné inovační platformy s německým Fraunhofer institutem
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s Memorandem o spolupráci č. OLP/085/2022 mezi Technickou univerzitou v Liberci
a Libereckým krajem, jehož předmětem je spolupráce na vzniku Fraunhofer Innovation
platform IDm2 @ TUL s finančním závazkem Libereckého kraje maximálně do výše
6,25 mil. Kč za 5 let, počínaje rokem 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkov, předložit návrh memoranda
ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 42
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (47) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Školy bez bariér
– VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 96/22/RK
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Školy bez bariér – VOŠ
mezinárodního obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná
škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
p. o.“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013056, vydaným Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222,
na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu do výše 9.220.729,61 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit řízení projektu v souladu s příslušným
Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2032
hlasování č. 43
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

52. (48) Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Střední škola řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 97/22/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informace o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu
a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti vyplývajících z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k danému projektu.
Termín: 03. 12. 2026
hlasování č. 44
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.30 hod., opustil jednání Ing. Ramzer, nyní je přítomno 7 členů rady kraje.
53. (49) Zrušení zadávacího řízení „Pořízení významného agendového informačního
systému veřejné správy v rámci projektu DTM LK, Rozvoj e-Governmentu
v LK 2023“
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek
a Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Otta se omluvil za chybu v zadávací dokumentaci.
Mgr. Šťastná sdělila, že se nové zadávací řízení bude vypisovat pravděpodobně v nadcházející
týdnu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 98/22/RK
Zrušení zadávacího řízení „Pořízení významného agendového informačního systému
veřejné správy v rámci projektu DTM LK, Rozvoj e-Governmentu v LK 2023“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Pořízení významného agendového informačního systému
veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje, Rozvoj
e-Governmentu v Libereckém kraji 2023“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – důvody hodné zvláštního zřetele (rozpor
v definici celkové nabídkové ceny)
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 45
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.40 hod., opustil jednání Mgr. Richter, nyní je přítomno 6 členů rady kraje.
54. (69) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětová
kampaň: Jak správně topit.“
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Na jednání rady kraje byla znovu přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství.
M. Půta vyjádřil nesouhlas k pořizovací ceně za navrhované video. Konstatoval, že v materiálu
chybí informace týkající se dosavadních zkušeností firmy, která zakázku malého rozsahu
vyhrála.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že cena za video je adekvátní
v porovnání s videem, které bylo vytvořeno k podpoře retence vody v krajině. Video mělo
cca 5 minut a cena byla cca 200.000 Kč. Informoval o tom, že v částce jsou zahrnuty audio
spoty a microsite, shrnujících a obsahujících danou problematiku a veškeré informace s odkazy
na související webové stránky.
RNDr. Šádková uvedla, že video bude rozčleněno do několika částí, bude natáčeno přímo
v problematických oblastech z hlediska ochrany ovzduší, tedy celkem v 6 lokalitách
Libereckého kraje. Součástí videa budou letecké snímky a rozhovory s odborníky, starosty
a místními občany. Smyslem videa je poučení obyvatel o tom, jak mají správně topit
a co nezanedbat. Natáčení by mělo proběhnout v květnu 2022.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se výše ceny a způsobu informování veřejnosti.
Mgr. Otta informoval, že při přípravě předkládaného bodu docházelo k projednávaní
s tiskovým oddělení o výběru cílených nástrojů sloužících k oslovení potřebné skupiny.
Při výběru firem nikoliv.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 99/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětová kampaň:
Jak správně topit.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka HOFO Media Group s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, Praha
9, Hloubětín, IČO: 07900171, z části 1 – 3 veřejné zakázky, analogicky dle § 48 odst. 2,
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
– účastník nesplnil zadávací podmínky (porušení ochranné známky v rámci konceptu
realizace veřejné zakázky),
2. o vyloučení účastníka Ing. Peter Jendrichovský, s.r.o., se sídlem
, IČO 06861482, z části 1 - Vytvoření videa
a jeho distribuce veřejné zakázky, analogicky dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil
zadávací podmínky (nepředložil povinnou součást nabídky a zároveň podklady
pro hodnocení),
3. o vyloučení účastníka KV-Production Business, s.r.o., se sídlem Chalupníkova 1234/1,
Ostrava-Jih, Zábřeh, IČO 07791844, z části 3 - Vytvoření microsite veřejné zakázky,
analogicky dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – účastník nesplnil zadávací podmínky (účastník neprokázal
splnění kvalifikačních předpokladů),
4.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, pro část
1 - Vytvoření videa a jeho distribuce, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka
KV-Production Business, s.r.o., se sídlem Chalupníkova 1234/1, Ostrava-Jih, Zábřeh,
IČO 07791844, za nabídkovou cenu 400.000 Kč bez DPH, tj. 484.000 Kč včetně DPH,
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5.

6.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“ pro část
2 - Vytvoření audio spotu a jeho distribuce, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
a to účastníka CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7,
Holešovice, IČO: 02346826, za nabídkovou cenu 140.000 Kč bez DPH, tj. 169.400 Kč
včetně DPH,
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“ pro část
3 - Vytvoření microsite, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka CZECH
NEWS CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7, Holešovice,
IČO: 02346826, za nabídkovou cenu 35.000 Kč bez DPH, tj. 42.350 Kč včetně DPH,

schvaluje
1. smlouvu o dílo č. OLP/3499/2021 mezi Libereckým krajem a společností KV-Production
Business, s.r.o., se sídlem Chalupníkova 1234/1, Ostrava-Jih, Zábřeh, IČO 07791844,
2. smlouvu o dílo č. OLP/3500/2021 mezi Libereckým krajem a společností CZECH NEWS
CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7, Holešovice, IČO: 02346826,
3. smlouvu o dílo č. OLP/3501/2021 mezi Libereckým krajem a společností CZECH NEWS
CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, Praha 7, Holešovice, IČO: 02346826
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 15. 02. 2022
hlasování č. 46
pro
5
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
M. Půta

55. (9) Vyhlášení dotačních programů v oblasti podpory č. 1 Požární ochrana a prevence
kriminality
Na jednání rady kraje byl přizván plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje.
Plk. Ing. Hadrbolec sdělil, že kritéria se nezměnila, zůstala stejná a vše funguje stále stejně.
Jedná se o trvalou podporu tak, jak Liberecký kraj nastavil pro dobrovolné jednotky hasičů.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 100/22/RK
Vyhlášení dotačních programů v oblasti podpory č. 1 Požární ochrana a prevence
kriminality
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační
fond Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
14.038.642 Kč, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 18/22 radou kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých
programů,
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2.

3.

4.

s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality,
Dotační fond Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.200.000 Kč, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 18/22 radou kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých
programů,
s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost
JPO II, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond
Libereckého kraje, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
800.000 Kč, a to za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 18/22 radou kraje
dle navrhovaných alokací do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých
programů,
s podmínkami a vyhlášením programu č. 1.4 – Prevence kriminality, oblast podpory
č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, Dotační fond Libereckého kraje, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 195.350 Kč, a to za podmínky
schválení rozpočtového opatření č. 18/22 radou kraje dle navrhovaných alokací
do výdajové kapitoly 926 - Dotační fond a jednotlivých programů

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
materiál k projednání.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 47
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

56. (64) Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu na období 1. 1. – 31. 12. 2023
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku, Ing. Petr Havelka,
FIN-servis, a.s., a Tomáš Vlček, ředitel úseku marketingu a burzovních obchodů
Českomoravská komoditní burza Kladno.
Mgr. Havlík uvedl, že k 11. 1. 2022 skončila společnost, která dodávala do 18 příspěvkových
organizací včetně krajského úřadu energie. V současné době se projednávají možnosti, jak
ztráty snížit. Z tohoto důvodu byl pozván na jednání rady kraje Ing. Petr Havelka, aby nastínil
různé možnosti a jejich cenové relace pro nejbližší dny. Dne 17. 1. 2022 probíhal průzkum
u dalších dodavatelských společností. Dodávky byly poptávány napřímo. Konkrétní informace
od společností zatím nejsou známy.
Mgr. Staněk sdělil, že společnost ČEZ ESKO, a.s., přislíbila zaslání nabídky do dnešního dne.
Konstatoval, že po zhodnocení aspektů, vychází burza stále jako nejrychlejší možné řešení.
M. Půta navrhl stažení předkládaného bodu. Uvedl, že je pro vyřešit zatím pouze dočasný nákup
a DPI, poté až případné obchodování na burze.
Mgr. Staněk uvedl, že ideálním řešením je provést nákup nyní. Díky nestabilnímu trhu
se očekává konec dalších dodavatelů energií. Předpoklad je, že cena na krátkodobé nákupy
bude mnohem vyšší. Načež doporučil nákup na celý rok 2022. V nejbližší době budou zjištěny
nabídky od velkých dodavatelů. Představil případnou strategii nákupu energie.
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M. Půta vznesl dotaz týkající se obchodování na burze.
Ing. Havelka uvedl, že dne 17. 1. 2022 bylo zobchodováno za 6.500 Kč ve vysokém napětí.
Doplnil, že trh je velmi turbulentní. Popsal všechny faktory ovlivňující cenu energií.
Je toho názoru, že není dobré déle vyčkávat s nákupem. Informoval, že cena na burze je nižší
než u velkých dodavatelů. S dodavateli jsou stále v kontaktu.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se nákupu na první čtvrtletí.
T. Vlček odpověděl, že první čtvrtletí bude velice drahé. Přirovnal ho k úrovni ceny za DPI.
Ing. Havelka doplnil, že první a čtvrtý kvartál jsou produkty nejdražší. Pokud by došlo k nákupu
jen v prvním čtvrtletí, dojde k realizaci dodávky v nejvyšších cenách.
M. Půta požádal o vytvoření materiálu o rozhodnutí, že bude proveden nákup na celý rok
nikoliv na první čtvrtletí. Následně poděkoval Ing. Petru Havelkovi a Tomáši Vlčkovi za rychlé
jednání a vstřícnost.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se současné situace na burze, objednání, aukce
a dalších postupů.
Ing. Havelka uvedl, že v současnosti je konkurence dodavatelů omezená. Což se týká roku
současného i nadcházejícího.
Na základě uvedených skutečností M. Půta stáhl bod z programu jednání rady kraje. Shrnul,
že bude vyčkáno na nabídku od společnosti ČEZ ESKO, a.s., na základě obdržené nabídky bude
následně dojednána horní hranice pro první aukci.
57. (50) Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
– budoucí kupní smlouva
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 101/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemků v k. ú. Lomnice nad Popelkou
– budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh budoucí kupní smlouvy číslo OLP/3683/2021 mezi Libereckým krajem
a ČR - Správou železnic, státní organizací, týkající se s budoucího prodeje části p. p. č. 2326/1
o předpokládané výměře 250 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a části p. p. č. 2326/16
o předpokládané výměře 35 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidovaných
na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, ČR - Správě železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČO 70994234, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, nejméně ve výši ceny
obvyklé, po dokončení stavební akce „Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708)
a v km 62,894 (P4712) trati Mladá Boleslav – Stará Paka
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení budoucího prodeje
pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí kupní smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
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hlasování č. 48
pro
5
proti
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0
byl přijat

58. (51) Rozpočtové opatření č. 8/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje 2022
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta znovu upozornil na název bodu, který je nevypovídající.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 102/22/RK
Rozpočtové opatření č. 8/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 142.386.216,29 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022 o částku 142.386.216,29 Kč
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku,
na úhradu smluvních závazků u nedokončených, níže uvedených, investičních akcí,
schválených a přecházejících z roku 2021 do rozpočtu roku 2022, takto:
a) číslo akce 059085 1521: „Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou
– výstavba objektu – Dům Jana“ ve výši 219.538,67 Kč,
b) číslo akce 059087 1513: „Domov důchodců Velké Hamry – přístavba DZR“ ve výši
31.602.870,35 Kč,
c) číslo akce 149082 0000: „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého
kraje“ ve výši 1.884.583,20 Kč
d) číslo akce 149108 1508: „Služby sociální péče Tereza – zpracování projektové
dokumentace“ ve výši 1.572.983,19 Kč,
e) číslo akce 149109 1521: „Domov a centrum aktivity – zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu nového objektu“ ve výši 154.754,90 Kč,
f) číslo akce 149116 0000: „Správa majetku kraje – FAMA – software, moduly“ ve výši
436.920 Kč,
g) číslo akce 149118 1520: „APOSS Liberec – pokračování transformace, lokalita
Vratislavice nad Nisou“ ve výši 8.271.627 Kč,
h) číslo akce 149119 1508: „Transformace SSP Tereza – č.p. 180, č.p. 143, Benešov
u Semil“ ve výši 6.749.000 Kč,
i) číslo akce 149122 1409: „Gymnázium Dr. A. Randy, Jablonec nad Nisou – zajištění
statiky objektu jídelny“ ve výši 14.392.978,43 Kč,
j) číslo akce 149123 1474: „Dětský Domov Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu
Pasecká“ ve výši 17.900.000 Kč,
k) číslo akce 149124 1442: „Střední škola gastronomie a služeb Dvorská, Liberec
– Oprava havarijního stavu střechy – Centrum“ ve výši 3.000.000 Kč,
l) číslo akce 149125 1402 1508: „Gymnázium Mimoň – Oprava havarijního stavu
střechy“ ve výši 10.000.000 Kč,
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m) číslo akce 149126 1455: „Základní škola a Mateřská škola logopedická Liberec
– změna zdroje vytápění“ ve výši 8.500.000 Kč,
n) číslo akce 149130 1501: „Jedličkův ústav – oprava kanalizační přípojky domu B“
ve výši 2.000.000 Kč,
o) číslo akce 149131 1907: „Léčebna respiračních nemocí Martinovo údolí (dále jen
LRN Cvikov) – rozvody kyslíku“ ve výši 6.030.000 Kč,
p) číslo akce 149132 1440: „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – úpravy
prostor na SVP“ ve výši 3.000.000 Kč,
q) číslo akce 149134 1421: „Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola Liberec (dále jen SPŠSE a VOŠ Liberec) – oprava havarijního stavu
stropních trámů“ ve výši 11.634.230 Kč,
r) číslo akce 149138 1432: „Oprava fasády objektu Střední školy a Mateřské školy
Na Bojišti, Liberec“ ve výši 5.521.332 Kč,
s) číslo akce 149139 1522: „Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou“ ve výši 188.760 Kč,
t) číslo akce 450165 1421: „Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola Liberec (dále jen SPŠSE a VOŠ Liberec) – oprava střechy na hlavní
budově“ ve výši 8.663.599,07 Kč,
u) číslo akce 750128 1705: „MČRT – Rekonstrukce Skálova č.p. 72“ ve výši
663.039,48 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 8/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 49
pro
5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.

59. (52) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu domu čp.72,
Skálova ul., Turnov – Etapa II. a III."
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 103/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu domu čp.72, Skálova
ul., Turnov – Etapa II. a III."
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul.,
Turnov – Etapa II. a III.“, 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. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,

- 49 -

Zápis z 2. zasedání Rady Libereckého kraje dne 18. 1. 2022
hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Ing. Hana Hanušová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitel Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvková
organizace,
náhradník PhDr. Vladimíra Jakouběová, zástupce ředitele Muzea Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/45/2022
2.

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: 28. 02. 2022
hlasování č. 50
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

60. (53) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál. Uvedl, že stavební úpravy byly diskutovány
s externím architektem MgA. Chuchlíkem. Důležité je, aby fasáda odpovídala koncepci
budovy.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 104/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády
objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády objektu SŠ a MŠ,
ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka
STAV-AGENCY s.r.o., se sídlem Kateřinská 736,463 03 Stráž nad Nisou, IČO 25482505,
za nabídkovou cenu 3.452.452,05 Kč bez DPH, 4.177.466,98 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3604/2021 mezi Libereckým krajem a společností
STAV-AGENCY s.r.o., se sídlem Kateřinská 736,463 03 Stráž nad Nisou, IČO 25482505
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 51
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

61. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava
fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 105/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava fasády
objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava fasády objektu SŠ a MŠ,
ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1 za nabídkovou cenu
40.900 Kč bez DPH, 49.489 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3606/2021 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
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: 28. 02. 2022
hlasování č. 52
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

62. (55) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava
fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 106/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava fasády
objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava fasády objektu SŠ a MŠ,
ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, za nabídkovou cenu
79.900 Kč bez DPH, 96.679 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3605/2021
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
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: 28. 02. 2022
hlasování č. 53
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

63. (56) Veřejná zakázka „Domov Raspenava p. o. - výstavba nových prostor“ – dodatek
č. 2
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Jedná se o doplnění kanalizace
a přípojky internetu technického zařízení budov, za cenu cca 150.000 Kč bez DPH. Společnosti
CL-EVANS s.r.o., odstoupili někteří dodavatelé, což bylo doloženo. Sdělil, že došlo k navýšení
cen stavebních materiálů. Společnost dodala nabídky od tří firem, které byly schopné materiály
dodat. Nejnižší nabídky byly zapracovány v předloženém materiálu. Uvedl, že vyjednávání
bylo časově velmi náročné. Zároveň nebylo vhodné přerušit stavbu, pokud by došlo k přerušení,
nestihlo by se žádat o dotaci.
M. Půta požádal o explicitní vyjádření vedení veřejných zakázek v důvodové zprávě.
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných
zakázek.
Mgr. Šťastná uvedla, že vyšlo expertní stanovisko ÚOHS a MMR. Informovala o následném
postupu při zvyšování cen stavebních materiálů.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se rychlého jednání při postupném odstupování
dodavatelů.
Mgr. Staněk přislíbil, že materiál bude doplněn o tabulku s přepočtem dle ÚOHS a Mgr. Šťastná
upraví vyjádření, že se nejedná o nevhodný postup.
Na základě uvedených skutečností M. Půta stáhl bod z programu jednání rady kraje. Požádal
o jeho předložení na nadcházející mimořádné radě kraje za přítomnosti Ing. Miklíka.
64. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP
– Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 107/22/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Revitalizace
dolního centra Liberce a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení IBR Consulting, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9,
IČO: 250 23 446, v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – údaje předložené účastníkem
zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a mohou mít vliv na posouzení podmínek
účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a to účastníka MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves,
IČO: 078 90 711, za nabídkovou cenu 206.000 Kč bez DPH, tj. 249.260 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2968/2021 mezi Libereckým krajem a dodavatelem MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová
Víska 4, 463 31 Nová Ves, IČO: 078 90 711
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: 28. 02. 2022
hlasování č. 54
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

65. (58) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky
„TDS – Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům“

v

rámci

DNS

Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 108/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Revitalizace
dolního centra Liberec a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“ v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka IBR Consulting, s.r.o., se sídlem
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČO: 250 23 446, za nabídkovou cenu 456.310 Kč
bez DPH, tj. 552.135,10 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2967/2021
mezi Libereckým krajem a dodavatelem IBR Consulting, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215,
190 00 Praha 9, IČO: 250 23 446
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: 28. 02. 2022
hlasování č. 55
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

66. (59) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace – Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce
objektu čp. 180
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 109/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
– Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu
čp. 180
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu čp. 180“
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,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník: Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Bc. Marie Vojtíšková, ředitelka organizace,
náhradník: Iva Nollová, finanční referentka organizace,
schvaluje
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1.

text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,

2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3923/2021

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. 02. 2022
hlasování č. 56
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

67. (60) Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 244/18/RK
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že Správa železnic, státní
organizace, doposud nepodepsala právo stavby, proto dochází k revokaci usnesení.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 110/22/RK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 244/18/RK
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 244/18/RK ze dne 6. 2. 2018 - týkající se schválení uzavření smlouvy o právu
k provedení stavby "Železniční stanice Velké Hamry, demolice č.p. 349 a vytvoření prostor
pro cestující“ na p. p. č. 306 o výměře 2726 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, ev. č. III/01019 nacházející se v katastrálním území Velké Hamry, obec Velké
Hamry, evidované na listu vlastnictví č. 1423 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, se Správou železnic, státní organizace, se sídlem
Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, jedná se o trvalý zábor pozemku
pro stavbu chodníku k nástupišti v rozsahu 14,1 m2
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, informovat Krajskou správu silnic
Libereckého kraje, p. o., o přijatém usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 57
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

68. (61) Veřejná zakázka „Restaurování – podsbírka Fotografie (Severočeské muzeum
v Liberci - 3. etapa)“ – dodatek č. 1
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál. Sdělil, že vysoutěžený dodavatel není plátce
DPH, proto musel být upraven dodatek ve vztahu k ceně bez DPH.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 111/22/RK
Veřejná zakázka „Restaurování – podsbírka Fotografie (Severočeské muzeum v Liberci
- 3. etapa)“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/2428/2019 veřejné zakázky „Restaurování - podsbírka
Fotografie (Severočeské muzeum v Liberci - 3. etapa)“ uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu
analogicky s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a Mgr. Blankou Hnulíkovou,
IČO: 88177637, jehož předmětem je úprava smluvních
ustanovení s ohledem na skutečnost, že zhotovitel v době uzavření smlouvy nebyl, a dosud není
plátce DPH, což původní znění smlouvy nereflektovalo
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 15. 02. 2022
hlasování č. 58
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (62) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s využitím metody BIM
– Centrální depozitář pro LK“ – Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele
Mgr. Staněk stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že od oddělení veřejných
zakázek obdržel vysvětlení. Po projednání bude materiál doplněn o toto vysvětlení.
Proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 112/22/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace s využitím metody BIM
– Centrální depozitář pro LK“ – Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. podání Návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele – Návrh na přezkoumání postupu
Zadavatele v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ s využitím metody BIM – Centrální
depozitář pro Liberecký kraj“ a Návrh na přezkoumání rozhodnutí Zadavatele
ze dne 14. 12. 2021 o odmítnutí námitek navrhovatele – společností Energy Benefit Centre
a. s., IČO 29029210, se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín,
2. vyjádření k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele
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. 59
pro
5
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Půta
70. (63) Úprava znění jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje – distanční účast
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze týkající se strategie hodnocení.
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Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 113/22/RK
Úprava znění jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje – distanční účast
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Jednacího řádu Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje doplněného o možnost distanční účasti členů komise i mimo krizový stav
vyhlášený podle zvláštního právního předpisu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, informovat jmenované členy komisí
o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 60
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

71. (68) Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 43/22/RK – prodej pozemků
v k. ú. Jablonec nad Nisou
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál. Doplnil, že se jednalo o chybu ve výroku.
Cena za posudek byla chybně uvedena bez DPH.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 114/22/RK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 43/22/RK – prodej pozemků
v k. ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 43/22/RK ze dne 4. 1. 2022,
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 1182/1 o výměře 4 m2, nově označené jako p. p. č. 1182/23, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a části p. p. č. 1182/1 o výměře 2 m2, nově označené
jako p. p. č. 1182/24, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených geometrickým
plánem č. 6460-195/2020 ze dne 2. 11. 2020, nacházejících se v k. ú. Jablonec nad Nisou, obci
Jablonec nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 5730 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ČR - Povodí Labe, státnímu
podniku, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO 70890005, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4706/42/2021
ze dne 10. 2. 2021 ve výši 4.280 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě osmdesát korun českých)
včetně DPH v platné výši,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3878/2021 mezi Libereckým krajem a Povodím
Labe, s. p.
a ukládá
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1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky:
a) předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 01. 2022
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
2) Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, se sídlem Smetanova 4265/66,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00140147.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 61
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (65. c) Písemné informace
Informace o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Klíma stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Členové rady kraje vzali písemnou informaci na vědomí s tím, že o ní bude hlasováno souhrnně
při projednání celého bodu č. 65.
73. (67) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 – Tender arena – kategorizace dodavatelů dle NIPEZ a NUTS
kódů“
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných
zakázek.
Mgr. Šťastná uvedla, že dochází k zadávání zakázky na přímo. Informovala, že byly osloveny
další kraje, které používají profil zadavatele Tender areny. Olomoucký kraj souhlasil
s podílením se na zakázce.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 115/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 – Tender arena – kategorizace dodavatelů dle NIPEZ a NUTS kódů“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „„Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 – Tender arena – kategorizace dodavatelů dle NIPEZ a NUTS kódů“,
a to účastníku Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem Nad hradním vodojemem
1108/53, Střešovice, 162 00 Praha 6, za nabídkovou cenu za rozšíření licence 268.800 Kč
bez DPH, 325.248 Kč včetně DPH,
schvaluje
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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 . dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb č. OLP/784/2012 mezi Libereckým
krajem a společností Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem
IČO: 29145121, se sídlem Nad hradním vodojemem 1108/53, Střešovice,
162 00 Praha 6
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 62
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (73) Smlouva o centralizovaném zadávání „Centrální nákup antigenních testů – DNS“
Mgr. Šťastná okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 116/22/RK
Smlouva o centralizovaném zadávání „Centrální nákup antigenních testů – DNS“
Rada kraje po projednání
schvaluje
návrh smlouvy o centralizovaném zadávání, který bude uzavřen s každým pověřujícím
zadavatelem za účelem stanovení centrálního zadavatele, který provede zavedení dynamického
nákupního systému v souladu s § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem "Centrální nákup antigenních testů
– DNS“ a následně bude zadávat dílčí veřejné zakázky na nákup antigenních testů v rámci
dynamického nákupního systému v souladu s § 141 zákona pro potřeby Libereckého kraj
a pověřujících zadavatelů
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. 03. 2022
hlasování č. 63
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (74) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup antigenních testů
– DNS“
Mgr. Šťastná okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 117/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup antigenních testů – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky za účelem zavedení dynamického nákupního
systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), s názvem „Centrální nákup antigenních testů – DNS“,
v rámci kterého bude postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu
s § 58 zákona,
jmenuje
komisi pro otevírání a posouzení žádostí o účast ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
schvaluje
text „Zadávací dokumentace“
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: 28. 02. 2022
hlasování č. 64
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (72) Svěření rozhodování o uzavírání smluv v oblasti pojišťovnictví se společností
RESPECT, a.s., krajskému úřadu
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 118/22/RK
Svěření rozhodování o uzavírání smluv v oblasti pojišťovnictví se společností RESPECT,
a.s., krajskému úřadu
Rada kraje po projednání
svěřuje
ve smyslu § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, krajskému úřadu rozhodování o uzavírání smluv a jejich případných dodatků v oblasti
pojišťovnictví uzavíraných se správcem pojistných smluv společností RESPECT,
a.s., IČO 25146351, se sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4, a to včetně dohod
a dalších souvisejících právních jednání nezbytných pro zajištění správy pojistných smluv
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, provést organizační opatření k zajištění
rozhodování o svěřené kompetenci.
Termín: 01. 02. 2022
hlasování č. 65
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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77. Písemné informace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 119/22/RK
Písemné informace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled veřejných zakázek resortu zdravotnictví za II. pololetí roku 2021,
b) Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek
odsouhlasených radou kraje v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
c) Informaci o provedených úpravách rozpočtu kraje v závěru roku 2021,
d) Zprávu o činnosti Komise pro adaptaci na změnu klimatu v roce 2021,
e) Informativní přehled veřejných zakázek v rezortu sociálních věcí za II. pololetí 2021,
f) Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
za 2. pololetí roku 2021, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje,
g) Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek
odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 2. pololetí
roku 2021.
hlasování č. 66
pro
6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (76) Různé
Mgr. Chýle informoval o zasedání krizového štábu. Uvedl informace týkající se pondělního
testovaní zaměstnanců v Libereckém kraji antigenními testy. Ve stručnosti sdělil členům rady
kraje informace o předpokládaném vývoji šíření Covid-19. Nastínil stavy na specializovaných
oddělení JIP v nemocnicích. Očekává se nárůst pacientů s vážným průběhem nemoci do 7 dnů.
Proběhla krátká diskuze k vývoji pandemie.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru. Stručně uvedl
informace týkající se připravovaného materiálu na nadcházející jednání rady kraje.
Mgr. Tulpa konstatoval, že pravděpodobně dojde dne 1. 2. 2022 k uvolnění finančních
prostředků z dotace MPSV.
Mgr. Tulpa informoval o odstoupení z projektu Velké Hamry.
Proběhla krátká diskuze týkající se kabinových lanovek v České republice.
M. Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 2. zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.55 hodin.
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Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

……………..………………….……

Mgr. Petr Tulpa

………………………………………

……………………………..……
M a r ti n P ů t a
hejtman Libereckého kraje

Liberec 20. 1. 2022
Zapsala Bc. Markéta Berková
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