Výpis usnesení z 3. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 1. 2. 2022
USNESENÍ č. 133/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 752/21/RK, 1572/21/RK, 1640/21/RK, 1797/21/RK, 1957/21/RK,
1975/21/RK, 1976/21/RK, 2028/21/RK, 2029/21/RK, 2041/21/RK, 2081/21/RK, 2082/21/RK,
2090/21/RK, 2102/21/RK, 2103/21/RK, 2104/21/RK, 2112/21/RK, 2114/21/RK, 2122/21/RK,
2125/21/RK, 2128/21/RK, 2131/21/RK, 2139/21/RK, 2141/21/RK, 2143/21/RK, 2144/21/RK,
2146/21/RK, 2149/21/RK, 2159/21/mRK, 2161/21/mRK, 2163/21/mRK, 2/22/RK, 5/22/RK,
7/22/RK, 9/22/RK, 10/22/RK, 11/22/RK, 13/22/RK, 16/22/RK, 17/22/RK, 20/22/RK, 21/22/RK,
22/22/RK, 23/22/RK, 25/22/RK, 26/22/RK, 28/22/RK, 29/22/RK, 49/22/RK, 55/22/RK, 57/22/RK,
58/22/RK, 62/22/RK, 68/22/RK, 75/22/RK, 100/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 960/21/RK ad 3) z 31. 1. 2022 na 30. 6. 2022,
- 2140/21/RK z 15. 1. 2022 na 31. 1. 2022,
- 2151/21/RK z 15. 1. 2022 na 28. 2. 2022.
USNESENÍ č. 134/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 127/19/ZK, 491/21/ZK, 503/21/ZK, 504/21/ZK, 520/21/ZK, 571/21/ZK,
575/21/ZK, 576/21/ZK, 577/21/ZK, 578/21/ZK, 579/21/ZK, 581/21/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 135/22/RK
Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 2. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 2. 2022.
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USNESENÍ č. 136/22/RK
Vyhodnocení 1. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 1. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 1. 2022
a ukládá
1. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit písemnou informaci zastupitelstvu kraje
k danému tématu a informovat dopisem Ministerstvo zemědělství ČR, ve věci navrhované výše
redistributivní platby s odkazem na přijaté usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství
Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, prověřit možnost posunutí mostního
provizoria na trase Mimoň - Kuřívody a informovat Ing. Tůmu, starostu města Ralsko.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 137/22/RK
Poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 01 ve výši 5.000.000
Kč Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská
29/10, 460 07 Liberec III - Jeřáb, na projekt „Dlouhodobá podpora HZS LK“,
2.

se smlouvou č. OLP/116/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi
Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10,
460 07 Liberec III - Jeřáb a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit "Poskytnutí účelové dotace Hasičskému
záchrannému sboru Libereckého kraje " Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 138/22/RK
Jmenování vedoucí oddělení interního auditu
Rada kraje po projednání
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu ke dni 1. 3. 2022 Mgr. Naděždu Štádlerovou, narozenou dne
vedoucí oddělení interního auditu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenovací listinu výše uvedené vedoucí
oddělení Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 28. 02. 2022
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USNESENÍ č. 139/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního
automobilu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. vyloučení účastníka FEDERAL CARS Liberec s.r.o., se sídlem Doubská 424, 463 12 Liberec
XXIII – Doubí, IČO 07738714, analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Nákup osobního automobilu“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
(minimální výbavy),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního automobilu“, v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka AUTOTREND, spol. s r.o., se sídlem České mládeže
1101, 460 06 Liberec VI – Rochlice, IČO 41324838, za nabídkovou cenu 1.022.901 Kč
bez DPH, 1.237.710,21 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/3726/2021 mezi Libereckým krajem a společností AUTOTREND, spol. s r.o.,
se sídlem České mládeže 1101, 460 06 Liberec VI – Rochlice, IČO 41324838
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
USNESENÍ č. 140/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského
úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého
kraje“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka MSV Liberec, s.r.o., IČO 61328952, se sídlem Kralická 79/11, 470 07 Liberec VII –
Horní Růžodol, za nabídkovou cenu 6.327.300 Kč bez DPH, tj. 7.656.033 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o dodání a servisu výtahů č. OLP/3651/2021 mezi Libereckým krajem a společností
MSV Liberec, s.r.o., IČO 61328952, se sídlem Kralická 79/11, 470 07 Liberec VII – Horní Růžodol
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
USNESENÍ č. 141/22/RK
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, v roce 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, v roce 2021
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění výroční zprávy v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění.
Termín: 01. 03. 2022
USNESENÍ č. 142/22/RK
Vzdání se práva a prominutí pohledávky po lhůtě splatnosti CENTRUM BUBLINKA
– OTEVŘENO DĚTEM o. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s postupem ve vypořádání nedobytné pohledávky odpisem v celkové výši 50.400 Kč z majetku
Libereckého kraje – dlužník CENTRUM BUBLINKA – OTEVŘENO DĚTEM o. s., se sídlem
Revoluční 246, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 22838627
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, resort sociálních věcí, zajistit další postup ve věci
dle Organizační směrnice č. OS-03/08/16 k nakládání s pohledávkami Libereckého kraje.
Termín: 15. 03. 2022
USNESENÍ č. 143/22/RK
Darování movitého majetku Hospici sv. Zdislavy, o.p.s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru Hospici sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem
321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, jehož předmětem je movitý majetek, který je užíván
Hospicem sv. Zdislavy na základě dodatku č. 4 Smlouvy o výpůjčce OLP/2302/2012, v celkové
pořizovací hodnotě 9.209.557,45 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/48/2022 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.,
IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec,
jejímž předmětem je darování movitého majetku
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a) předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh na darování,
Termín: 22. 02. 2022
b) po schválení darování zastupitelstvem kraje zajistit podpis darovací smlouvy.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 144/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-49/21 – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Náměstí
Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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protokol č. j. OK - 49/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, náměstí Osvobození 297/1, 470 01
Česká Lípa. Kontrola byla vykonána ve dnech 8. - 10. 11. 2021 na místě, kontrolou byl zjištěn
1 nedostatek. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne
6. 1. 2022.
USNESENÍ č. 145/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-51/21 – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 51/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, 460 07
Liberec. Kontrola byla vykonána ve dnech 22. - 24. 11. 2021 na místě, kontrolou byly zjištěny
2 nedostatky. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne
6. 1. 2022.
USNESENÍ č. 146/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-54/21 – Střední průmyslová škola stavební, Sokolovské náměstí 14,
460 31 Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 54/21 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední průmyslová škola stavební, Sokolovské náměstí 14, 460 01 Liberec.
Kontrola byla vykonána ve dnech 29. - 30. 11. 2021 na místě, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 14. 1. 2022.

USNESENÍ č. 147/22/RK
Písemná informace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za II. pololetí 2021.

USNESENÍ č. 148/22/RK
Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Roční plán činností BESIP Libereckého kraje 2022,
schvaluje
následující aktivity činností BESIP vyplývající z Ročního plánu BESIP Libereckého kraje na rok
2022:
1. podpora systematické dopravní výchovy (doprava dětí 4. tříd základních škol na dětská
dopravní hřiště a příspěvek na žáka v rámci podpory dopravní výchovy),
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2.
3.

ostatní dopravní výchova (tým silniční bezpečnosti, dny s dopravní výchovou v mateřských
a základních školách),
mladí a začínající řidiči a motocyklisté (kurzy pro začínající řidiče a motocyklisty),

4. koordinace a prezentace problematiky BESIP (koordinátor BESIP, Týden bezpečnosti)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
a) předložení Ročního plánu činností BESIP Libereckého kraje 2022 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
Termín: 22. 02. 2022
b) realizaci jednotlivých projektů dle Ročního plánu činností BESIP Libereckého kraje 2022,
c)

Termín: 31. 12. 2022
předložení návrhu smluv o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dopravních
hřištích v Libereckém kraji se Statutárními městy Jablonec nad Nisou a Liberec; městy Česká
Lípa, Český Dub, Frýdlant, Chrastava, Turnov a obcí Košťálov ke schválení Radě kraje.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 149/22/RK
RO č. 31/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 914 21 – Působnosti, odbor dopravní
obslužnosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 31/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 4.259.623 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti o celkovou
částku 4.259.623 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2021 do roku 2022
těchto akcí:
a)
b)

Výroba deskové hry Markétino dopravní Multitrio ve výši 240.790 Kč,
Koordinace BESIP Libereckého kraje ve výši 115.500 Kč,

c)
d)

Inzerce na činnosti v oblasti BESIP ve výši 10.285 Kč,
Znalecký posudek na digitální tachograf ve výši 15.000 Kč,

e)
f)
g)

Zajištění a organizace kurzů bezpečné jízdy ve výši 544.500 Kč,
Zajištění DO drážní dopravou po roce 2021 ve výši 273.763 Kč,
Provoz cleringového centra ve výši 63.162 Kč,

h)
i)

Správa a provoz zákaznického centra ve výši 214.170 Kč,
Modernizace odbavovacích zařízení IDOL ve výši 1.189.100 Kč,

j) Zajištění odbavovacích zařízení pro dopravce v oblasti Východ ve výši 1.593.353 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 31/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
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USNESENÍ č. 150/22/RK
RO č. 32/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 917 21 – Transfery, odbor dopravní
obslužnosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 20.050.000 Kč,
2. navyšují výdaje kraje v kapitole 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti o celkovou
částku 20.050.000 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2021 do roku 2022
těchto akcí:
a)
b)
c)

Podpora dopravní výchovy - DDH Český Dub ve výši 10.000 Kč,
Podpora dopravní výchovy - DDH Frýdlant ve výši 25.000 Kč,
Podpora dopravní výchovy - DDH Chrastava ve výši 20.000 Kč,

d)
e)

Podpora dopravní výchovy - DDH Česká Lípa ve výši 89.000 Kč,
Podpora dopravní výchovy - DDH Turnov ve výši 30.000 Kč,

f)
g)
h)

Podpora dopravní výchovy - DDH Košťálov ve výši 51.000 Kč,
Historickým vlakem Českým rájem ve výši 235.000 Kč,
Nákup odbavovacích zařízení - DSOJ ve výši 60.000 Kč,

i)
j)

Lužickohorský rychlík 2021 ve výši 100.000 Kč,
Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2021 ve výši 180.000 Kč,

k) Zubačka 2021 ve výši 150.000 Kč,
l) Nostalgické jízdy na Pojizerském pacifiku ve výši 50.000 Kč,
m) Oslava výročí 150 let železniční stanice Martinice v Krkonoších ve výši 50.000 Kč,
n)
o)

Provoz odbavovacích zařízení IDOL ve výši 2.299.000 Kč,
Nákup odbavovacích zařízení – KORID LK ve výši 16.701.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 32/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 151/22/RK
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. OLP/3662/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s navýšením návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje na částku maximálně
do výše 5.500.000 Kč Školnímu statku Frýdlant, příspěvkové organizaci, IČO 09861521,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, na řešení dočasného časového nesouladu
mezi příjmy a výdaji příspěvkové organizace v roce 2021 a 2022, s nezměněným termínem
splatnosti Libereckému kraji,
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b)

c)

s prodloužením období, ve kterém může příjemce žádat o uvolnění finančních prostředků,
a to z 20. 12. 2021 nově až do 30. 11. 2022 a s novou povinností příjemce přikládat ke každé
písemné žádosti o čerpání předpokládané cash flow na období až do konce platnosti této
smlouvy,
se zněním dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/3662/2021 mezi Libereckým krajem a Školním statkem Frýdlant,
příspěvkovou organizací, IČO 09861521, se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení dodatek č. 1 smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3662/2021
mezi Libereckým krajem a Školním statkem Frýdlant, příspěvkovou organizací, IČO 09861521,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 152/22/RK
RO č. 21/22 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO – poskytnutí účelového příspěvku
školám na zabezpečení Stipendijního programu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/22 kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 3.830.500 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo akce 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných škol
o částku 3.830.500 Kč,
2.

zavádí dílčí ukazatele v celkové výši 3.830.500 Kč, z toho:
2.1 číslo akce 04502851436 – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského
300, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
40.000 Kč,
2.2 číslo akce 04502861452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky
odborných škol ve výši 520.000 Kč,
2.3 číslo akce 04502871437 – Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
750.000 Kč,
2.4 číslo akce 04502881438 – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol
ve výši 100.000 Kč,
2.5 číslo akce 04502891432 – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
522.000 Kč,
2.6 číslo akce 04502901442 – Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 50.000 Kč;
2.7 číslo akce 04502911448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
500.000 Kč,
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2.8 číslo akce 04502931433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši
744.800 Kč,
2.9 číslo akce 04502941434 – Střední škola, Semily, příspěvková organizace – Stipendijní
program pro žáky odborných škol ve výši 230.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502951427 – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
0 Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných
škol ve výši 12.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502961429 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
1 Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných
škol ve výši 159.200 Kč,
2.1 číslo akce 04502971424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,
2 Wolkerova 316, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol
ve výši 150.000 Kč,
2.1 číslo akce 04502981430 – Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
3 organizace – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 52.500 Kč,
rozhoduje
1. o navýšení mimořádných účelových neinvestičních příspěvků na výdaje spojené s realizací
Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech
vzdělání od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 níže uvedeným příspěvkovým organizacím do celkové
výše 3.830.500 Kč:
příjemce příspěvku
Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace
Obchodní akademie, Hotelová
škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a
Střední odborná škola, Česká Lípa,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola
technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková
organizace
Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace
Střední škola gastronomie a
služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace
Střední škola hospodářská a
lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace
Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace
Střední škola, Semily, příspěvková
organizace

se sídlem

IČ

Dr. Farského 300,
512 11 Vysoké nad 00087891
Jizerou

navýšení v
Kč

výše příspěvku v Kč
původní

nová

40.000

40.000

80.000

75129507

520.000

350.000

870.000

28. října 2707, 470
14451018
06 Česká Lípa

750.000

840.000

1.590.000

Belgická 4852,
466 01 Jablonec
nad Nisou

18385036

100.000

550.000

650.000

Na Bojišti 15/759,
460 10 Liberec 3

00671274

522.000

450.000

972.000

Dvorská 447/29,
460 05 Liberec

00555053

50.000

50.000

100.000

Bělíkova 1387,
464 01 Frýdlant

00082554

500.000

330.000

830.000

Truhlářská 360/3,
460 01 Liberec

00526517

744.800

500.000

1.244.800

28. října 607, 513
01 Semily

00528714

230.000

500.000

730.000

Zborovská 519,
511 01 Turnov
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Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola sklářská a
Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková
organizace
Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace

Smetanovo zátiší
470, 468 22
Železný Brod

60252766

12.000

10.000

22.000

Kostelní 9, 460 31
Liberec

00673731

159.200

277.000

436.200

Wolkerova 316,
473 01 Nový Bor

49864688

150.000

200.000

350.000

28. října 1390, 511
00581071
01 Turnov

52.500

100.000

152.500

3.830.500

4.197.000

8.027.500

celkem

2.

o zaslání finančních prostředků výše uvedeným příjemcům mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol
v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání, a to do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí
zřizovatele
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 21/22 – úprava kapitoly
912 04 – Účelové příspěvky PO – poskytnutí účelového příspěvku školám na zabezpečení
Stipendijního programu Libereckého kraje jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje,
2.

Termín: 22. 02. 2022
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení ředitelům výše uvedených příspěvkových
organizací.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 153/22/RK
RO č. 25/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 a úprava kapitoly 912 04 – nedokončené akce
OŠMTS v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 11.698.371,24 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2022, kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 11.698.371,24 Kč, převod
již schválených akcí z roku 2021 do rozpočtu roku 2022, z toho:
a)
b)

Stipendijní program pro žáky odborných škol, číslo akce 04500010000 ve výši 1.517.763
Kč,
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Rekonstrukce výměníkové stanice, číslo akce 04501631422 ve výši 3.550.000 Kč,
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c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
– Zhotovení projektové dokumentace pro vybudování parkovacích ploch u areálu školy
včetně souvisejících inženýrských činností, číslo akce 04501981455 ve výši 110.000 Kč,
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/3, příspěvková organizace
– Demolice komínu, číslo akce 04502171405 ve výši 565.316,24 Kč,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Změna
zdroje vytápění, číslo akce 04502331455 ve výši 850.000 Kč,
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace – Zhotovení PD
na rekonstrukci objektu dětského domova na st. p. č. 1465/5, Frýdlant, Větrov, číslo akce
04502751475 ve výši 782.900 Kč,
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Projektová dokumentace – rekonstrukce
objektu B Školního statku Frýdlant, číslo akce 04502991497 ve výši 1.180.000 Kč,
Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Přípravné práce pro rekonstrukci objektu
A a B Školního statku Frýdlant, číslo akce 04503011497 ve výši 827.045 Kč,
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu
střechy u dolního objektu, areál Větrov, číslo akce 04503121475 ve výši 690.347 Kč,

j)

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková
organizace – Projektová dokumentace na rekonstrukci tělocvičny, číslo akce 05403301410
ve výši 1.000.000 Kč,
k) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace – Výměna oken, číslo akce 04503311421 ve výši 625.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 25/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 154/22/RK
RO č. 28/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 a úprava výdajů v kapitole 923 04 – vratka
dotace – Potravinová pomoc 6
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 8.954.821,05 Kč,
tvořenou nevyčerpanou dotací, kde podíl EU činí 7.611.597,89 Kč a podíl státního rozpočtu
1.343.223,16 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022 – kapitola 923 04 – Spolufinancování
EU odboru školství, mládeže a zaměstnanosti o částku 8.954.821,05Kč, a to na akci číslo
04600180000 – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6, na vratku nevyčerpané části
poskytnuté zálohy neinvestiční dotace
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 28/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 155/22/RK
RO č. 39/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
609.149.730 Kč na financování škol a školských zařízení zřízených krajem a obcemi v roce 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 39/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 156/22/RK
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Mgr. Bc. Vladimír Brebta, ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče
a základní školy, Liberec, odborník na organizaci a řízení ve školství;
Mgr. Martina Stohlová, psycholožka;
PhDr. Tomáš Beneš, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Bc. Miroslav Hlubuček, zástupce pedagogických pracovníků dětského domova;
souhlasí
dle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, aby byly přizvány ke konkurznímu řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace, odbornice s hlasem poradním, které nejsou členky konkurzní komise
a) PhDr. Božena Lányová, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec a bývalá
dlouholetá ředitelka Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy,
Liberec,
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b) Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování předsedy a členů
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvkové organizace, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 02. 2022
USNESENÍ č. 157/22/RK
Porušení rozpočtové kázně – Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
neukládá
Dětskému domovu, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvkové organizaci, IČO: 46748105, se sídlem
Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant, dle ust. § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod za porušení rozpočtové kázně ve
výši 3.323 Kč, ke kterému došlo použitím finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele v rozporu se
stanoveným účelem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
Organizační směrnice OS-10/02/15, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 158/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) finančních darů:
1. ve výši 20.000 Kč na pořízení termo kamery pro potřeby výuky žáků od společnosti
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., se sídlem Svárovská 700, 463
03 Stráž nad Nisou, IČ: 47311096, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace,
IČ: 18385036,
2.

3.

b)

ve výši 25.000 Kč na nákup matrací a postelí pro klienty dětského domova od společnosti
AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha
– Holešovice, IČ: 25667441, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
ve výši 10.000 Kč pro klienty dětského domova od společnosti MS PRAHA, spol. s r.o.,
se sídlem Martinovo údolí 656, 471 54 Cvikov, IČ: 61499951, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ: 49864351,

věcných darů:
1. 3D tiskárny v hodnotě 16.520 Kč bez DPH pro výuku žáků školy od společnosti Prusa
Research a.s., se sídlem Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČ: 06649114, do vlastnictví
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace, IČ: 00140147,
potravin v celkové hodnotě 145.824 Kč pro potřeby dětí z dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ:
22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
kancelářských a školních potřeb v celkové hodnotě 19.650,10 Kč pro potřeby dětí
z dětského domova od společnosti ACTIVA spol. s r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00
Praha 18, IČ: 48111198, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá
– Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
potravin v celkové hodnotě 217.989 Kč pro potřeby dětí z dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ:
22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská
570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,
vánočních dárků v celkové hodnotě 9.168,64 Kč pro děti z dětského domova od Nadačního
fondu pomoci, se sídlem Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5, IČ: 24303437, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace, IČ: 70226458,
vánočních dárků v celkové hodnotě 8.733,84 Kč pro děti z dětského domova od Nadačního
fondu pomoci, se sídlem Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5, IČ: 24303437, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace, IČ: 70226458,
brýlí v celkové hodnotě 24.490 Kč pro klienty dětského domova od společnosti
GrandVision CZ s.r.o., se sídlem Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha – Nusle,
IČ: 25127993, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
potravin v celkové hodnotě 138.072 Kč pro klienty dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06
Liberec VI-Rochlice, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

9.

discgolfové sady, 2 ks discgolfových košů a 20 ks discgolfových disků v celkové hodnotě
11.185 Kč pro potřeby výuky žáků od spolku Česká asociace discgolfu z.s., se sídlem
Osadní 869/32, 170 00 Praha – Holešovice, IČ: 22889591, do vlastnictví příspěvkové
organizace Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075,
10. modelu horní končetiny s cévami, modelu lidského mozku, modelu lidského srdce, stolku
lakovaného převazového a stolku vizitkového v celkové hodnotě 97.681 Kč pro výuku
žáků od společnosti MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČ: 05421888,
do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Střední
zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace, IČ: 00856037,
11. 2 ks matrací a 5 ks matracových chráničů v celkové hodnotě 115.990 Kč vč. DPH
pro potřeby dětí z dětského domova od společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.,
se sídlem Masarykova 672, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 42866022, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,
IČ: 63778181,
12. 3 ks datového rozvaděče RACK_ER01 v celkové hodnotě 9.000 Kč za účelem zajišťování
tělovýchovné a sportovní činnosti od společnosti ESET Research Czech Republic s.r.o.,
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Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno – Starý Lískovec, IČ: 22800352, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 159/22/RK
Mimořádné čerpání prostředků fondů a navýšení nákladů na reprezentaci u příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 1.851.111 Kč na nákup učebních
pomůcek z dotačního programu Centra odborné přípravy vyhlášeného Ministerstvem
zemědělství ČR u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, IČ: 14451018,
b) s navýšením položky náklady na reprezentaci o 10.000 Kč na celkových 20.000 Kč z důvodu
zajištění pohoštění na akci otevření Centra odborného vzdělávání u příspěvkové organizace
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, IČ:
00140147,
c)

s mimořádným čerpáním prostředků rezervního fondu ve výši 2.164.475,88 Kč na úhradu
nákladů týkajících se soudního sporu s
o náhradu mzdy na základě
rozsudku Okresního soudu v Liberci u příspěvkové organizace Střední škola gastronomie
a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 15. 04. 2022
USNESENÍ č. 160/22/RK
Vyřazení, prodej a likvidace nepotřebného movitého majetku příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s vyřazením a likvidací svěřeného nepotřebného movitého majetku – zařízení kotelny Ještědská,
rok pořízení 2007, svěřeného Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, příspěvkové organizaci,
2.

s vyřazením a prodejem svěřeného nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu
Škoda Fabia Com Classic 1,2 44 kW rok pořízení 2011, svěřeného Základní škole a Mateřské
škole při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvkové organizaci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele výše zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2022
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USNESENÍ č. 161/22/RK
RO č. 37/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitol 914 07 Působnosti a 917 07 Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/22, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 6.896.893,21 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku 209.093,21 Kč, v tom:
a)

b)

c)

specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek na realizaci
reklamní kampaně na facebook v období 22. – 31. 12. 2021 - FaceBook Ireland Limited
ve výši 10.435,21 Kč
specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle objednávky
č. OBJ/1354/2021 na realizaci polepů vozidel – PhDr. Romana Kuželová, Ph.D., ve výši
120.395 Kč,
specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle objednávky
č. OBJ/1310/2021 na realizaci přípravy nabídky zpracování Strategie rozvoje CR LK 20222024 - BeePartner a.s., ve výši Kč 18.150 Kč,

d)

3.

specifický ukazatel Běžné (neinvestiční) výdaje resortu, smluvní závazek dle objednávky
č. OBJ/1372/2021 na tisk map turistických regionů LK – Tiskárna Polygraf s.r.o., ve výši
Kč 60.113 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
v rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku 6.687.800 Kč, v tom:
a) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/735/2021 o poskytnutí účelové dotace Sdružení Český ráj, z. s., na projekt
„Podpora rozvoje turistické oblasti Český ráj“ ve výši 250.000 Kč,
b)

c)

d)

e)

f)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/737/2021 o poskytnutí účelové dotace turistickému regionu Jizerské hory
- turistický region Jizerské hory Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Jizerské hory“ ve výši 250.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/736/2021 o poskytnutí účelové dotace SMO „Krkonoše - svazek měst a obcí“
na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Krkonoše 2020“ ve výši 250.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1376/2021 o poskytnutí účelové dotace „Sdružení pro rozvoj CR LK“ na projekt
„Marketingové aktivity sdružení“ ve výši 50.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/130/2021 o poskytnutí účelové dotace KČT, Liberecká oblast na projekt „Značení
a údržba značených turistických tras v Libereckém kraji“ ve výši 175.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/739/2021 o poskytnutí účelové dotace spolku Máchův kraj - destinační
management, z. s., na projekt „Rozvoj turistické oblasti Máchův kraj“ ve výši 250.000 Kč,
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g)

h)

i)

j)

k)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/738/2021 o poskytnutí účelové dotace spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z. s.,
na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické hory“ ve výši 250.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/725/2021 o poskytnutí účelové dotace společnosti Taneční škola Duha o. p. s.,
na projekt „Celostátní kolo Festivalu tanečního mládí 2020 - Mistrovství ČR“ ve výši
42.500 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/716/2021 o poskytnutí účelové dotace Divadelní společnosti J. K. Tyl Josefův Důl
na projekt „Josefodolské divadelní jaro“ ve výši 28.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/720/2021 o poskytnutí účelové dotace panu Ivanu Rousovi na projekt
„Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg“ ve výši 75.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/131/2021 o poskytnutí účelové dotace spolku Studio Kokos, z. s., na projekt
„Severočeská předkola hudebních soutěží“ ve výši 67.300 Kč,

l)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1221/2021 o poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu Liberec na projekt
„Naivní divadlo Liberec – doprava dětí na představení“ ve výši 130.000 Kč,
m) specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/722/2021 - o poskytnutí účelové dotace Tanečnímu a pohybovému studiu
Magdaléna na projekt „Tanec srdcem“ ve výši 60.000 Kč,
n)

o)

p)

q)

r)

s)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/3548/2021 - o poskytnutí účelové dotace Obci Polevsko na projekt „Obnova
betléma v Kostele Nejsvětější trojice v obci Polevsko“ ve výši 60.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1171/2020 o poskytnutí účelové dotace Klášteru dominikánů v Jablonném
v Podještědí na projekt „Obnova elektroinstalace a osvětlení baziliky minor sv. Vavřince
a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí“ ve výši 900.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1819/2021 o poskytnutí účelové dotace na projekt „Obnova areálu poutního kostela
Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa“ ve výši 700.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/2966/2021 o poskytnutí účelové dotace na projekt „Obnova vnější fasády zámku
Vartemberk ve Stráži pod Ralskem“ ve výši 500.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1827/2021 o poskytnutí účelové na projekt „Výměna střešní krytiny kostela
Sv. Petra a Pavla v Semilech“ ve výši 500.000 Kč,
specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/1573/2021 o poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu Liberec na projekt
„Rekonstrukce Divadla F. X. Šaldy Liberec“ ve výši 1.900.000 Kč,

t)

specifický ukazatel Podpora vybraných aktivit v resortu, smluvní závazek dle smlouvy
č. OLP/2894/2021 o poskytnutí účelové dotace Společnosti Cortuum s.r.o., na projekt
„Oprava Palackého stezky“ ve výši 250.000 Kč,
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 37/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 162/22/RK
RO č. 38/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 926 07 - Dotační fond, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/22, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 8.551.066,81 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 926 07 - Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v rozpočtu kraje 2021 o celkovou částku 8.551.066,81 Kč, v tom:
a)

výdaje v programu č. 7.1 - Kulturní aktivity v LK v úhrnu o částku 870.601,23 Kč, jedná
se o smluvně zajištěné akce z roku 2021 ve výši 389.060 Kč a nespecifikované rezervy
programu ve výši 481.541,23 Kč,

b)

výdaje v programu č. 7.2 - Záchrana a obnova památek v LK v úhrnu o částku 3.376.315,54
Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2021 ve výši 3.147.477,72 Kč
a nespecifikované rezervy programu ve výši 228.837,82 Kč,
výdaje v programu č. 7.3 - Stavebně historický průzkum v úhrnu o částku 48.300 Kč, jedná
se o nespecifikované rezervy programu,

c)
d)

e)

f)

výdaje v programu č. 7.6 - Řemeslná a zážitková turistika v úhrnu o částku 666.039 Kč,
jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2021 ve výši 623.930 Kč a nespecifikované
rezervy programu ve výši 42.109 Kč,
výdaje v programu č. 7.9 - Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
v úhrnu o částku 85.787,56 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2021 ve výši
80.000 Kč a nespecifikované rezervy programu ve výši 5.787,56 Kč,
výdaje v programu č. 7.10 – Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – Karavanová
stání v úhrnu o částku 3.504.023,48 Kč, jedná se o smluvně zajištěné akce z roku 2021
ve výši 2.500.000 Kč a nespecifikované rezervy programu ve výši 1.004.023,48 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 38/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 163/22/RK
Vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s vyřazením nepotřebného movitého majetku – havarovaného vozidla Renault Kangoo,
VIN VF1KC1GGF36626926, svěřeného Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,
se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
informovat o usnesení rady kraje ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 164/22/RK
Rozpočtové opatření č. 29/22 – Radonový program - Dotace Ministerstva financí ČR
pro fyzickou osobu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje o 150.000 Kč z titulu přijaté
účelové dotace pro fyzickou osobu k úhradě nákladů na provedení prokazatelně účinných ozdravných
protiradonových opatření a na úhradu kontrolních a závěrečných měření prokazujících účinnost
provedených opatření a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje o 150.000 Kč v kapitole 917 02
– Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 29/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 165/22/RK
Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu LK - Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory
regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 600.000 Kč, včetně povinných příloh
k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke schválení.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 166/22/RK
Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu LK – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným
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objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.400.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.5 „Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke
schválení.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 167/22/RK
Rozpočtové opatření č. 22/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 120.000 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ“ v úhrnné výši 119.783,20 Kč, na základě odstoupení jednoho příjemce od realizace
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování dvou zrealizovaných projektů,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 216,18 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“,
3) zavedením nového dílčího ukazatele pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů ve výši 120.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 120.000 Kč
níže uvedenému žadateli, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2193
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním
120000 Kč
80 %
18.02.2021 - 18.08.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterému je přiznávána dotace
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a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného vzoru
smlouvu o poskytnutí dotace,
Termín: 11. 03. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 22/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 168/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – smlouva o výkonu funkce jednatele
Rada kraje, v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, po projednání,
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi společností ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, a Ing. Petrem Dobrovským,
trvale bytem
která nahrazuje
dosavadní smlouvu o výkonu funkce,
souhlasí
s návrhem pracovní smlouvy Ing. Petra Dobrovského,
trvale bytem
s tím, že změny rozložení úvazku bez dopadu na celkovou
měsíční mzdu je oprávněn provádět jednatel společnosti formou dodatku
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) zajistit podepsání smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01,
b)

Termín: 01. 02. 2022
zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje jednateli společnosti ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., a dozorčí radě společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 18. 02. 2022

USNESENÍ č. 169/22/RK
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
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) objednávku č. OBJ/17/2022 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, IČO: 48267210,
2)

pokyn č. OBJ/18/2022, 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, IČO: 48267210
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a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 170/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Žandov u České Lípy
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 86 o předpokládané výměře cca 127 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Žandov u České Lípy, obci Žandov, evidované na
listu vlastnictví č. 810 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
městu Žandov se sídlem náměstí 82, 471 07 Žandov, IČO 002 61 131, kdy darovací smlouva bude
uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na stavbu
„Rekonstrukce zpevněných ploch před garážemi včetně jejich odvodnění na části p. p. č. 486/1, 481,
539 k. ú. Žandov u České Lípy – chodník“, předpokládána účetní hodnota pozemku ve výši 3.556
Kč (slovy: tři tisíce pět set padesát šest korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/42/2022 mezi Libereckým krajem a městem
Žandov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 171/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Příchovice u Kořenova (FAMA 2021/11/053)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 1104/2 o výměře 31 m2, nově označené jako p. p. č. 1104/4, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 748-1133/2021 ze dne
27. 7. 2021, nacházející se v katastrálním území Příchovice u Kořenova, obci Kořenov,
evidované na listu vlastnictví č. 573 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.860 Kč (slovy:
jeden tisíc osm set šedesát korun českých), jedná se o pozemek zastavěný tělesem silnice
– křižovatka silnic III/29051 a III/29052 ve vlastnictví Libereckého kraje, refundace bude
uplatněna,
b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
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a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/142/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi , náměstkovi hejtmana kraje,
a)

2)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 172/22/RK
Majetkoprávní operace - koupě
a) pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil (FAMA 2021/10/036)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 904/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 916/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 917/2 o výměře 95 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 924/3 o výměře 61 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Bítouchov u Semil, obci Semily, evidovaných na listu
vlastnictví č. 1596 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
(1/2), a
(1/2), za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 44.400 Kč (slovy:
čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta korun českých), jedná se o pozemky zasažené rekonstrukcí silnice,
které vznikly po zaměření v rámci investiční akce: Silnice II/288 Podbozkov - Cimbál,
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/141/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
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2)

Termín: 22. 02. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 173/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemku v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/023)
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/10/071)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí p. p. č. 423/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 1204/3
o výměře 26 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním
území Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu vlastnictví č. 167 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
(1/4),
(1/4),
(1/2),
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.700 Kč (slovy: dva tisíce sedm set korun
českých),
b)

2.

a)

b)

se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
s koupí:
- p. p. č. 3297/5 o výměře 4 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Roprachtice, obci Roprachtice, evidované na listu vlastnictví
č. 240 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
a
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých), jedná se o pozemek vzniklý po zaměření v rámci
investiční akce: Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice, refundace nebude
uplatněna,
se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/143/2022 mezi Libereckým krajem,
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2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/144/2022 mezi Libereckým krajem a

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a)

2)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 174/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku včetně stavby vyřazované komunikace v k. ú Turnov
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p. p. č. 3883/1 o výměře 5176 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k. ú. Turnov, obci Turnov, evidované na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, včetně tělesa vyřazované komunikace ev.
č. III/28728 (ul. Fučíkova – staničení km 0,000 do staničení km 0,620) na uvedeném pozemku, městu
Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, s tím, že darovací smlouva
bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od pravomocného rozhodnutí o vyřazení komunikace ze
silniční sítě, předběžná účetní hodnota budoucího daru ke dni 24. 11. 2021 ve výši 1.180.232 Kč
(slovy: jeden milion sto osmdesát tisíc dvě stě třicet dva korun českých),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/3875/2021 mezi Libereckým krajem
a městem Turnov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku včetně vyřazované komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 175/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků včetně tělesa vyřazené komunikace v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s darováním p. p. č. 487/1 o výměře 6479 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 487/2
o výměře 14 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 4/5 o výměře 86 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 4/6 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 142/8 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 482/8 o výměře 7 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu, obci
Dlouhý Most, a evidovaných na listech vlastnictví č. 42 a č. 204 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, včetně tělesa vyřazené komunikace ev. č. III/03520 v délce
870 m (od křižovatky se silnicí ev. č. III/27814 až na konec silnice ev. č. III/03520) na uvedených
pozemcích, obci Dlouhý Most, se sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most, IČO 46744941,
hodnota daru dle účetní evidence činí 12.282.624,41 Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě osmdesát
dva tisíc šest set dvacet čtyři korun českých, čtyřicet jedna haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3908/2020 mezi Libereckým krajem a obcí Dlouhý
Most
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků včetně tělesa vyřazené komunikace k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků včetně tělesa vyřazené komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje,
2)

Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 176/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Roprachtice
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 422/2 o výměře 64 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
a p. p. č. 3297/4 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k. ú. Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od obce
Roprachtice, se sídlem Roprachtice č. p. 144, 513 01 Roprachtice, IČO 00276065, hodnota daru
dle účetní evidence činí 493 Kč (slovy: čtyři sta devadesát tři korun českých), jedná
se o pozemky zasažené rekonstrukcí silnice, které vznikly po zaměření v rámci investiční akce
„Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice“,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
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schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/128/2022 mezi Libereckým krajem a obcí Roprachtice
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 22. 02. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 177/22/RK
Majetkoprávní operace – revokace části usnesení č. 1050/20/RK ze dne 9. 6. 2020 v bodě b)
– návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. OLP/1344/2017
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č 1050/20/RK ze dne 9. 6. 2020 v části b) – návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. j. OLP/1344/2017 mezi Libereckým krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest,
schvaluje
předložený upravený návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. OLP/1344/2017 mezi Libereckým
krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení dodatku
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 178/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B - zdravotně kompenzační vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Jedličkův ústav - rekonstrukce III. NP
domu B - zdravotně kompenzační vybavení“ souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací
náhradník Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Mgr. Lenka Těšínská, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/11/2022
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: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 179/22/RK
Rozpočtové opatření č. 41/22 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 150.000 Kč, a to u akce „APOSS Liberec - pokračování transformace,
lokalita Vratislavice nad Nisou“,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 150.000 Kč, a to u akce „Domov a centrum aktivity Hodkovice
nad Mohelkou – výstavba objektu Dům Jana pro klienty“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 41/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 180/22/RK
Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí pro rok 2022 v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením Programu vodohospodářských akcí pro rok 2022 v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury s
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předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 18.000.000 Kč,
včetně povinných příloh k předkládání žádosti o dotace
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit materiál zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 181/22/RK
ZR - RO č. 23/22 - rozhodnutí o poskytnutí individuálních a programových dotací z Fondu
ochrany vod
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 23/22, kterým se upravují výdaje v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování výstavby
a obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku 4.127.178,76 Kč,
b)

navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
4.127.178,76 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele „Velký Valtinov - tlaková
kanalizace“ ve výši 4.127.178,76 Kč,

c)

snížením nespecifikovaných rezerv kapitálových výdajů Programu vodohospodářských
akcí o částku 1.825.339,59 Kč,
navýšením výdajů v rámci Programu vodohospodářských akcí zavedením nového
specifického ukazatele „Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen - I. část, obec
Dlouhý Most“ ve výši 1.554.480 Kč a zavedením nového specifického ukazatele
„Rekonstrukce vodovodního řadu, obec Modřišice“ ve výši 270.859,59 Kč,
to vše bez dopadu na celkový objem kapitoly,

d)

2.

s poskytnutím účelové individuální dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, jako finanční spoluúčasti Libereckého kraje v projektu spolufinancovaném
ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí - výzvy
č. 4/2019: „Vodovody a kanalizace“ níže uvedenému příjemci na akci do výše:
Název
příjemce
/ IČ

Adresa/Sídlo

Obec Velký č.p. 46,
Valtinov
471 25 Velký
00672891
Valtinov

3.

Název projektu

Velký Valtinov –
tlaková kanalizace

Parametry

Dotace v max.
výši (Kč) / podíl
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)

Délka kanalizace
– 7,04 km

4.127.178,76 /
16,25 %

s poskytnutím účelových programových dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje - Programu vodohospodářských akcí 2021 níže uvedeným příjemcům na
akce do výše:
Název
příjemce
/ IČ

Adresa/Sídlo

Název projektu
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způsobilých
výdajů (%)
Dlouhý Most
193, 463 12
Dlouhý Most

Obec
Dlouhý
Most
46744941
Obec
Modřišice
00275921

4.

Modřišice 11,
511 01
Modřišice

Odkanalizování
Mikroregionu Císařský
kámen - I. část Šimonovice,
Dlouhý Most - 2. etapa, stoka
C1

kanalizace - 256,5 m

1.554.480 /
47,08 %

Rekonstrukce vodovodního
řadu

rekonstrukce
vodovodu - výměna
potrubí - 176 m

270.859,59 /
60,45 %

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod
Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a:
a)
b)

c)

Obcí Velký Valtinov se sídlem č. p. 46, 471 25 Velký Valtinov, IČ 00672891, na projekt
pod názvem „Velký Valtinov – tlaková kanalizace“, č. OLP/86/2022,
Obcí Dlouhý Most se sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most, IČ: 46744941,
na projekt pod názvem „Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen – I. část
Šimonovice, Dlouhý Most - 2. etapa, stoka C1“, č. OLP/87/2022,
Obcí Modřišice se sídlem Modřišice 11, 511 01 Modřišice, IČ: 00275921, na projekt
pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu“, č. OLP/88/2022

a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 182/22/RK
RO č. 26/22 - alokace zdrojů resortu životního prostředí a zemědělství do rozpočtu kraje 2022
– navýšení výdajů v kapitolách Dotačního fondu – 926 08 a 926 02
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem o částku
16.964.187,36 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 celkem o částku 16.964.187,36 Kč, a to:
1. v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, celkem o částku
16.483.002,36 Kč:
a) program 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty celkem 2.092.544 Kč, v tom
nespecifikované rezervy programu ve výši 43.957 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné
výši 2.048.587 Kč,
b) program 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny celkem 1.295.155,76 Kč, v tom
nespecifikované rezervy programu ve výši 635,76 Kč, jmenovité projekty/akce v souhrnné
výši ve výši 1.294.520 Kč,
c)
d)

program 8.3 – Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce celkem 43.056 Kč, v tom
nespecifikované rezervy programu ve výši 43.056 Kč,
program 8.5. – Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů celkem
624.464,66 Kč, a to nespecifikované rezervy programu ve výši 44.599,16 Kč, jmenovité
projekty/akce v souhrnné výši ve výši 579.865,50 Kč,
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e)

2.

program 8.6. – Podpora retence vody v krajině celkem 12.427.781,94 Kč
- nespecifikované rezervy programu ve výši 3.996.595,94 Kč, jmenovité projekty/akce
v souhrnné výši ve výši 8.431.186 Kč,
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských, projektů, celkem
o částku 481.185 Kč, a to program 2.8 – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby
u domácích kotlů na pevná paliva, a to nespecifikované rezervy programu ve výši 481.185 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 26/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 183/22/RK
RO č. 27/22 - alokace zdrojů resortu životního prostředí a zemědělství do rozpočtu kraje 2022
– navýšení výdajů v kapitolách 932 08 Fond ochrany vod a 934 08 Lesnický fond
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
32.833.492,36 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 o celkovou částku 32.833.492,36 Kč, a
to:
1. v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, o celkovou
částku 30.356.867,57 Kč, v tom:
a)
b)

c)
d)

e)

zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów
– jmenovité projekty/akce v souhrnné výši 162.153,70 Kč,
spolufinancování opatření k řešení dopadů k rozšíření těžby Turów ve výši 3.000.000 Kč,
v tom rezervy kapitálových výdajů 2.822.500 Kč a jmenovité projekty/akce v souhrnné
výši 177.500 Kč,
finanční rezerva Fondu ochrany vod – ve výši 6.208.157,34 Kč,
výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje – celkem 7.618.939,72 Kč, v tom
rezervy kapitálových výdajů 3.322.494,29 Kč a jmenovité projekty/akce v souhrnné výši
4.296.445,43 Kč,
program vodohospodářských akcí celkem 13.367.616,81 Kč, v tom rezervy kapitálových
výdajů ve výši 11.103.211,46 Kč a jmenovité projekty/akce v souhrnné výši
2.264.405,35 Kč,

2.

v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství o celkovou částku
2.476.624,79 Kč, nespecifikované rezervy programu pro Poskytování dotací na hospodaření
v lesích
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 27/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 184/22/RK
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RO č. 24/22 – úpravy v kapitole 917 08, rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje Svazu chovatelů ovcí a koz z. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/22, kterým se upravuje specifický ukazatel v kapitole 917 08 – Transfery,
odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 5.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
to:
a) snížením specifického ukazatele Životní prostředí a zemědělství, Podpora ojedinělých projektů
na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství ve výši 5.000 Kč,
b) zavedením nového specifického ukazatele „Krajské shromáždění Libereckého kraje“ v celkové
výši 5.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše 5.000 Kč
Svazu chovatelů ovcí a koz z. s., se sídlem Chovatelů 500, 252 09 Hradištko, IČ 63109859, na projekt
„Krajské shromáždění Libereckého kraje“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/105/2022 na projekt „Krajské shromáždění
Libereckého kraje“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a Svazem chovatelů ovcí a koz z. s., IČ:
63109859, se sídlem Chovatelů 500, 252 09 Hradištko
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/105/2022
k podpisu Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství,
2.

Termín: 31. 03. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
„Rozpočtové opatření č. 24/22“ jako písemnou informaci.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 185/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou,
křižovatka u Jablotronu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, a to účastníka COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190
00 Praha 9, IČO: 26177005, součet nabídkových cen za akci A i B činí 13.890.000,16 Kč bez DPH,
tj. 16.806.900,19 Kč vč. DPH. Nabídková cena za dílčí plnění akce A: „Silnice III/29029 Jablonec
nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“, jejímž investorem je smluvní strana Liberecký kraj, činí
10.591.441,72 Kč bez DPH, tj. 12.815.644,48 Kč vč. DPH, nabídková cena za dílčí plnění akce B:
„Silnice
III/29029
Jablonec
nad
Nisou,
křižovatka
u
Jablotronu
- chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy“, jejímž investorem je smluvní strana Statutární
město Jablonec nad Nisou, činí 3.298.558,44 Kč bez DPH, tj. 3.991.255,71 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3725/2021 za akci A mezi Libereckým krajem a společností
COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 186/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29029
Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka
u Jablotronu“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka INVESTING CZ, spol. s r. o., se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 119.000 Kč
bez DPH, tj. 143.990 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3724/2021 mezi Libereckým
krajem a společností INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec
1, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 187/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/29029
Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka
u Jablotronu“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka INVESTING CZ, spol. s r. o., se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO: 25036751, přičemž součet nabídkových cen za akci
A i B činí 66.000 Kč bez DPH, tj. 79.860 Kč vč. DPH, nabídková cena za dílčí plnění akce A: „Silnice
III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“, jejímž investorem je smluvní strana
Liberecký kraj, činí 52.000 Kč bez DPH, tj. 62.920 Kč vč. DPH, nabídková cena za dílčí plnění akce
B: „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu - chodníky, veřejné osvětlení,
vegetační úpravy“, jejímž investorem je smluvní strana Statutární město Jablonec nad Nisou, činí
14.000 Kč bez DPH, tj. 16.940 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3723/2021
za akci A mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO: 25036751
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 188/22/RK
Poskytnutí neinv. příspěvku KSSLK na akci „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací ve
vlastnictví LK a ve správě KSS LK“; Dodatek č. 28 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku do výše 331.841.000 Kč, Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,
IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací
ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, a to tak že na zimní údržbu připadne částka do výše
135.000.000 Kč a na běžnou údržbu částka do výše 196.841.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku na základě dílčích
průběžných vyúčtování za každou příslušnou polovinu měsíce, a to v souvislosti se skutečně
realizovanými a odsouhlasenými činnostmi a pracemi provedenými společností Silnice LK a.s.,
na základě uzavřené příkazní smlouvy č. OLP/586/2013 a v souladu s mandátní smlouvou
č. OLP/585/2013 a po obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu do 10 ti dnů, nejpozději
však do 20. 12. 2022,
3. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku formou zálohové
platby na měsíc prosinec na zimní údržbu ve výši rozdílu částky 135.000.000 Kč a součtu všech
dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022 a na běžnou údržbu ve výši
rozdílu částky 196.841.000 Kč a součtu všech dílčích plnění položek běžné údržby od 1. 1. 2022
do 30. 11. 2022. Tato zálohová platba bude uvolněna nejdříve po obdržení dílčího plnění za
období od 16. 11. 2022 do 30. 11. 2022 a po obdržení žádosti příslušné PO o zasílání
zřizovatelem schváleného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
nejpozději však do 21. 12. 2022,
4.
5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce neinvestičního příspěvku
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,

schvaluje
dodatek č. 28 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností
Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ:
28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše 331.841.000 Kč na období od 1. 1.
2022 do 31. 12. 2022
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace,
Termín: 15. 02. 2022
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2.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 28
k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 189/22/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy pro rok 2022“
včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 5.000.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy“, týkající se samostatných projektových dokumentací
v předpokládaném rozsahu těchto jednotlivých mostů a silnic:
- Most ev. č. 268-024 Zákupy,
- Most ev. č. 290-023 Poniklá,
- Most ev. č. 27915-3 Přepeře,
- Most ev. č. 27241-3 Křižany,
- Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou - Rynoltice,
- Silnice II/592 Křížany - Kryštofovo Údolí,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 2.500.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového investičního
příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2023,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2023,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,

5.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2024
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení,
včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.
Termín: 15. 02. 2022
USNESENÍ č. 190/22/RK
RO č. 33/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 914 06 - Působnosti, odbor silničního
hospodářství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/22, kterým se:
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1.
2.

navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 201.693 Kč,
navyšují výdaje kraje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor silničního hospodářství o celkovou
částku 201.693 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2021 do roku 2022
těchto akcí:
a)
b)
c)

zřízení pozemkové služebnosti ve výši 36.300 Kč,
výkon technické supervize PD ve stupni PDPS na silnice II/290, II/610 a II/293 ve výši
102.850 Kč,
hodnocení vlivu na krajinný ráz stavby Cyklostezky úseku Cvikov-Svor ve výši 54.000 Kč,

d) vedení majetkového účtu Silnice LK, a.s. - zaknihované akcie ve výši 8.543 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 33/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 191/22/RK
RO č. 35/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor
silničního hospodářství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 25.629.000 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního hospodářství
o celkovou částku 25.629.000 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2021
do roku 2022 těchto akcí:
a)
b)

projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 14.450.000 Kč,
ostraha areálu Ralsko ve výši 319.000 Kč,

c)
d)

napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci na I/35 ve výši 1.000.000 Kč,
obnova a údržba alejí na Novoborsku ve výši 300.000 Kč,

e)
f)
g)

údržba alejí v LK ve výši 250.000 Kč,
Bedřichov - integrovaný rozvoj a oprava dopravní infrastruktury ve výši 8.100.000 Kč,
rozšíření databáze alejí v LK ve výši 150.000 Kč,

h)
i)

opatření na 4 havarijních mostech v LK ve výši 275.000 Kč,
průzkum mostu ev. č. 290-023 Poniklá ve výši 255.000 Kč,

j) obnova a údržba alejí v LK - realizace ve výši 350.000 Kč,
k) souběžné náklady na II/268 obchvat Zákupy ve výši 180.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 319.000 Kč, Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce „Ostraha areálu Ralsko“,
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2.

o zaslání konečné platby na akci „Ostraha areálu Ralsko“, která bude uvolněna do 10 dnů
od schválení rozpočtového opatření č. 35/22 Radou Libereckého kraje, nejpozději však
do 28. 2. 2022
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
2.

Termín: 15. 02. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 35/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022

USNESENÍ č. 192/22/RK
RO č. 36/22 - alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 917 06 - Transfery, odbor silničního
hospodářství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 9.487.730 Kč,
2. navyšují výdaje kraje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství o celkovou
částku 9.487.730 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2021 do roku 2022
těchto akcí:
a)
b)
c)

projekt a stavba části zelené cyklomagistrály Ploučnice v intravilánu obce Stružnice
ve výši 1.040.000 Kč,
Lípa - Bor na kole ve výši 647.000 Kč,
PD Greenway Jizera úsek Líšný – Železný Brod ve výši 1.000.000 Kč,

d)
e)

rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant ve výši 36.667 Kč,
rekonstrukce hraničního mostu na Jizerce ve výši 3.000.000 Kč,

f)
g)

administrace a předprojektová příprava - cyklostezka Svaté Zdislavy ve výši 12.000 Kč,
přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – okolí Polevska ve výši 70.000 Kč,

h)
i)
j)

křižovatka Okružní - Lidická a návazné chodníky ve výši 341.220 Kč,
úprava cyklotrasy č. 8 v městské části Stromkovice ve výši 540.843 Kč,
Dubnice - smíšená stezka pro pěší a cyklisty ve výši 1.000.000 Kč,

k)
l)

cyklostezka - propojení sedla na Větrníku s mostem na Rozkoši ve výši 500.000 Kč,
administrace a předprojektová příprava - Greenway Jizera ve výši 100.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 36/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
USNESENÍ č. 193/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 53.832.383,13 Kč bez DPH, tj. 65.137.183,60 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3703/2021 mezi Libereckým krajem a společností STRABAG
a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 194/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68,
602 00 Brno, IČO: 25317628, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
3. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to společnost N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., se sídlem
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO: 44564287, za nabídkovou cenu 19.292.517,76 Kč bez
DPH, tj. 23.343.946,49 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3673/2021 mezi Libereckým krajem a společností N+N
- Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice,
IČO: 44564287
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 195/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most ev. č. 26833-1
Srní u České Lípy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a to společnost INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec, IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 72.000 Kč bez DPH, tj. 87.120 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3691/2021
mezi Libereckým krajem a INVESTING CZ spol. s r. o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01
Liberec, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 196/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Most ev. č. 26833-1 Srní
u České Lípy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní
stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 192.000 Kč bez DPH, tj. 232.320 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3690/2021 mezi Libereckým
krajem a společností REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 197/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4230/2019 uzavíraný v souladu § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem
a společnostmi M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
IČO: 42196868, a COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha,
IČO: 26177005, pro účely veřejné zakázky vystupující jako „Společnost M - SILNICE a COLAS CZ,
SILNICE III/28411 ROZTOKY U JILEMNICE“, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
4.792.337,33 Kč bez DPH, tj. 5.798.728,17 včetně DPH, odchylka při zaokrouhlování oproti
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programu ASPE -0,03 Kč bez DPH, tj. -0,04 Kč vč. DPH, konečná cena činí 98.802.647,92 Kč bez
DPH tj. 119.551.203,98 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 28. 02. 2022

USNESENÍ č. 198/22/RK
Zahájení veřejné zakázky „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště)
- Královka“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Taťána Štefelová, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
Náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/139/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 199/22/RK
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Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky „Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129/6,
IČO: 25018094, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil zadávací
podmínky (účastník překročil maximální nabídkovou cenu),
2. o vyloučení účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68,
Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2,
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - účastník
nesplnil zadávací podmínky (účastník překročil maximální nabídkovou cenu),
3.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka AZ SANACE a. s., se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 25033514, za nabídkovou cenu 9.152.245,68 Kč bez DPH, tj. 11.074.217,27 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3674/2021 mezi Libereckým krajem a společností AZ SANACE
a.s., se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25033514
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, rezort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 02. 2022
USNESENÍ č. 200/22/RK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most ev. č. 286-012a přes Jilemku
v Jilemnici“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS I.“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka S.A.W. CONSULTING s. r. o., se sídlem Prašná
2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836, za nabídkovou cenu 60.000 Kč bez DPH, tj. 72.600 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3694/2021
mezi Libereckým krajem a společností S.A.W. CONSULTING s.r.o., se sídlem Prašná 2324, 407 47
Varnsdorf, IČO: 28718836
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 02. 2022
USNESENÍ č. 201/22/RK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Most ev. č. 286-012a přes Jilemku
v Jilemnici“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní
stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 05306035, za nabídkovou cenu 108.000 Kč bez DPH, tj. 130.680 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3695/2021 mezi Libereckým
krajem a společností Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha
4, IČO: 05306035
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 03. 2022
USNESENÍ č. 202/22/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje
a 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje
a 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Přehled veřejných zakázek
projednaných na 1. a 2. zasedání rady kraje a na 1. a 2. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 28. 02. 2022
USNESENÍ č. 203/22/RK
Informace o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci
k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice
na území České republiky
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o
spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské
republice na území České republiky,
souhlasí
s klíčovými principy návrhu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské
republice na území České republiky, které jsou specifikované pod body č. 1) až 9) v důvodové zprávě
tohoto materiálu,
vyzývá
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vládu České republiky k uzavření výše uvedené mezivládní dohody, jež bude obsahovat klíčovém
principy specifikované pod body č. 1) až 9) důvodové zprávy tohoto materiálu s tím, že takovou
mezivládní dohodu považuje i nadále za nejvýhodnější řešení problému, které je v nejlepším zájmu
všech obyvatel Libereckého kraje, jež jsou zasaženi dopady těžby v polském hnědouhelném dole
Turów
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit, v případě jejího schválení vládou České republiky, konečné
znění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů
těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České
republiky, Zastupitelstvu Libereckého kraje a informovat o jejím uzavření starosty dotčených měst a
obcí Hrádecka, Frýdlantska a Chrastavska.
Termín: 22. 02. 2022

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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Liberec 3. 2. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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