Z á p i s č. 4
ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 8. 2. 2022
Přítomno

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

Omluvena

Ing. Květa Vinklátová

Ověřovatelé

Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 3. RK dne 1. 2. 2022, 4. mRK dne 31. 1. 2022 a 5. mRK dne 3. 2. 2022
4. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil M. Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Omluvil nepřítomnost
Ing. Květy Vinklátové. Navrhl, aby zápis ověřili Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr. Zapisovatelkou
dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 8 proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 3. RK dne 1. 2. 2022, 4. mRK dne 31. 1. 2022
a 5. mRK dne 3. 2. 2022. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 3. RK dne 1. 2. 2022, 4. mRK
dne 31. 1. 2022 a 5. mRK dne 3. 2. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 8. 1. 2022 do 28. 1. 2022

5.

Významná akce Libereckého kraje
– poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje v kapitole 915 01
a schválení smlouvy

1

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
6.

RO č. 47/22 – úpravy v kapitole 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana
a poskytnutí dotací z rozpočtu
Libereckého kraje okresním sdružením
hasičů

Z pís. Martin Půta

7.

RO č. 42/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022 – navýšení výdajů
kapitol 910 15, 911 15 a 920 15, odbor
kancelář ředitele

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

8.

RO č. 30/22 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2022
– kapitoly odboru informatiky

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

9.

Smlouva o centralizovaném zadávání
s Ministerstvem vnitra

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. informatiky

10.

Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci
Ministerstva práce a sociálních věcí
a Libereckého kraje při realizaci
systémového projektu z ESF

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

RO č. 50/22 – úpravy v kapitole 917 05
– Transfery odbor sociálních věcí
– záštita s finanční podporou z rozpočtu
Libereckého kraje

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

RO č. 40/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022, navýšení výdajových
kapitol odboru sociálních věcí a přesun
v kapitole 920 05 – kapitálové výdaje

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
č. OLP/3573/2021 na movitý majetek
zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o.

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

14.

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
č. OLP/3575/2021 na movitý majetek
zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, p. o.

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

15.

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
č. OLP/3721/2021 na převod zásob
zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o.

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

16.

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
č. OLP/3729/2021 na převod
zásob zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, p. o.

Z

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

2

odb. kancelář
hejtmana

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
17.

Stanovení platu ředitelce zařízení
Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb LK, p. o.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

18.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

19.

Zmařená investice – projekt
transformace Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

20.

Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého
kraje – rok 2022 – 2023 - obce

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

21.

Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého
kraje – rok 2022 – firmy

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

22.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční
spolupráci ve veřejné linkové dopravě
pro období od roku 2021 do roku
2029 č. OLP/571/2020 – město Turnov

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

23.

Tarif integrovaného dopravního
Z
systému Libereckého kraje (Tarif IDOL)
– platnost od 1. 4. 2022

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

24.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky bankovního úvěru za účelem
financování 1. etapy modernizace
Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

25.

Vypořádání inventarizačních rozdílů
za rok 2021

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

26.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
2022

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

27.

Změna zřizovací listiny Střední školy
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, p. o. – úprava
majetkových práv a povinností

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových
dotací projektům ze Seznamu
významných akcí podporovaných
Libereckým krajem v oblasti
tělovýchovy a sportu

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Z

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
29.

RO č. 43/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022, úprava kapitol
915 04 – významné akce a 917 04
– transfery OŠMTS – nedočerpané
finanční prostředky schválených
akcí v 2021

Z pís. Ing. Dan Ramzer

30.

RO č. 44/22 - úprava kapitoly 916 04
– vratky na MŠMT z projektu
OP VVV a odvody za porušení
rozpočtové kázně

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

31.

RO č. 45/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022 a úprava kapitoly
926 04 – dotační fond OŠMTS
– nedočerpané finanční prostředky
akcí v roce 2021

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

RO č. 46/22 – úprava kapitoly 912 04
a poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku PO OŠMTS – ZŠ a MŠ
logopedická, Liberec

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
z kapitoly 917 04 – Transfery, subjektům
zajišťujícím organizaci okresních
a krajských kol soutěží a přehlídek
v roce 2022

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Odvolání ředitele, vyhlášení konkurzního
řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
zřizované Libereckým krajem

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Stanovení platu ředitelů příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Žádost grant „OALIB v zahraničí II“
- Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Žádost grant „Odborná praxe 2022“
- Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

4

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
38.

Žádost grant "Students in European
practice"- Obchodní akademie,
Česká Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Mimořádné čerpání prostředků fondů
u příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
p. o. – Nájemní smlouva s Vantage
Towers s.r.o., Praha – pronájem části
nemovitosti
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
42.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO OŠMTS – SZŠ a SOŠ
Česká Lípa, Gymnáziu, SOŠ a SZŠ
Jilemnice, SOŠ Liberec

43.

Zpráva o zapojení Libereckého
kraje do mezinárodní platformy
„Smart Specialization Platform“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

Závazek spolufinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní,
Liberec“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Závazek spolufinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Závazek spolufinancování projektu
„FVE Gymnázium Dr. Antona Randy
– Jablonec nad Nisou“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „3D laser skener
s příslušenstvím (Záchrana
pokladů z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

5

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
48.

Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR
„Skenovací zařízení pro digitalizaci
původních záznamových médií
hudebních automatofonů (Záchrana
pokladů z depozitářů)“
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Nepředloženo
49.

Dotace na výkon regionálních funkcí
knihoven v Libereckém kraji
v roce 2022

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

50.

Vstup Libereckého kraje do spolku
Liberec2028, z. s.

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

51.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Sanace vlhkosti podzemních
garáží KVK Liberec“ Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci, p. o.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

52.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Optimalizace
systému PZTS objektů Muzea Českého
ráje v Turnově“ Muzeem Českého ráje
v Turnově, příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

53.

ZR-RO č. 49/22 úprava v kapitole
926 07 – Dotační fond a vyhlášení
dotačního programu 7.3 Stavebně
historický průzkum

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

54.

Schválení přijetí daru – zásob pro nově
zřízené organizace Zoo Liberec,
příspěvková organizace a Botanická
zahrada – LK, příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

55.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora turistických
oblastí

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

56.

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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Z

Z

Nepředloženo
57.

Dodatky k darovacím smlouvám
na movitý majetek určený
pro Zoo Liberec, příspěvková
organizace a Botanickou zahradu
– LK, příspěvková organizace

6

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
58.

Realizace projektu Křišťálové údolí
– objednávka č. OBJ/104/2022
na základě Rámcové smlouvy
o dílo č. OLP/2231/2017
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo
59.

Memorandum o spolupráci v rámci
Národní environmentální reportingové
platformy (NERP)

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

60.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

61.

Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Vratislavice
nad Nisou
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Majetkoprávní operace – předběžný
záměr prodeje části pozemku
v k. ú. Kateřinky u Liberce

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě: Z
a) pozemků v k. ú. Horní Krupá
a k. ú. Kuřívody
b) budoucí kupní smlouva
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

64.

Majetkoprávní operace – převod
správy nemovitého majetku kraje
mezi příspěvkovými organizacemi
Libereckého kraje v resortu odboru
sociálních věcí
1. pozemky v k. ú. Vratislavice
nad Nisou
2. nemovité věci v k. ú. Jablonec
nad Nisou

65.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – k. ú. Liberec (stavba
„Parkovací dům, lávka a kultivace
okolí Libereckého kraje“)

7

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
66.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Kompletní
projektové a inženýrské práce pro akci
Služby sociální péče TEREZA – objekt
čp. 143“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Veřejná zakázka „Kompletní projektové
a inženýrské práce pro akci APOSS
Liberec, p. o., lokalita Vratislavice
nad Nisou II“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené,
Liberec“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
p. o. – stavební práce – IV“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
– SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská
360/3, p. o. – objekt Ještědská
358/106 - stavební práce“ – dodatek
č. 2
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
71.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDS – Silnice III/28716
Kokonín – Pulečný“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

72.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „BOZP – Silnice III/28716
Kokonín – Pulečný

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

73.

Rozhodnutí o výběru dodavatele
veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Podještědí 2022

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

74.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Podještědí
2022

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

75.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/28310 Stružinec, rekonstrukce
propustku

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

76.

Rozhodnutí o výběru dodavatele
veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS – Silnice III/28310 Stružinec,
rekonstrukce propustku

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a. s.
- na provedení akce "Most
ev. č. 278/-008 Břevniště
NEPŘEDLOŽENO

77.

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a. s.
- na provedení akce "Silnice II/278
Kotel, rekonstrukce propustku
NEPŘEDLOŽENO

78.

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
Smlouva o vertikální spolupráci
se společností SILNICE LK a. s.
- na provedení akce "Silnice III/28310,
rekonstrukce propustku
NEPŘEDLOŽENO

79.

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje

80.
a)
b)

Z pís. člen rady kraje

Zpráva o činnosti pracovní skupiny
PRLK Team za rok 2021
Informace o souhlasném stanovisku
Ministerstva životního prostředí k návrhu
Aktualizace Regionální surovinové
politiky Libereckého kraje 2019

Mgr. Jiří Ulvr
Mgr. Jiří Ulvr

81.

RO č. 48/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022 do kapitoly
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

82.

Zahájení veřejné zakázky „Silnice
III/26834 Brniště – Jablonné
v Podještědí, I. etapa

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

83.

Delegování zástupce Libereckého kraje
na jednání valné hromady MMN, a. s.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

84.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky Most ev. č. 2703-2 přes Dolský
potok, Pavlovice

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

85.

RO č. 34/22 – alokace zdrojů
do rozpočtu 2022 do kapitoly
923 – Spolufinancování EU

86.

Veřejná zakázka „Silnice II/270
Doksy – Dubá“ - dodatek č. 4

Z

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

9

Ing. Jan Sviták

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
odb. silničního
hospodářství
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87.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky Silnice III/27251 Chrastava,
ul. Vítkovská (Komunikace a chodník
Chrastava, Vítkovská ulice)

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Projektové
dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy“, včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

89.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci na akci „AED pro Liberecký
kraj – III. fáze“

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

90.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících
č. OLP/4202/2019 – COMPAG
CZ s.r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

91.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 2914-5
Bulovka“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

92.

Petice o úpravu dopravního značení
a dopravní situace na III/28724 v obci
Bezděčín

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

93.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 41, 48, 56, 58, 63, 70, 77, 78 a 79 nejsou předloženy.
M. Půta dodal, že k projednání bodu č. 24 – budou online připojeni, Matěj Žoldák a Jan Brabec,
zástupci společnosti Deloitte Advisory s. r. o.
Mgr. Ulvr požádal o zařazení bodu č. 80 b) – Informace o souhlasném stanovisku Ministerstva
životního prostředí k návrhu Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019.
Ing. Sviták požádal o zařazení bodu č. 94 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci
DNS „BOZP – Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“, č. 95 – Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ a č. 96 - Rozhodnutí o výběru
veřejné zakázky „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“.
M. Půta požádal o zařazení bodu č. 97 – Návrh odpovědi na dopis pana Jiřího Patrmana Radě
Libereckého kraje ze 17. ledna 2022.
Ing. Ramzer požádal o zařazení bodu č. 98 – RO č. 51/22 - úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční
účelové dotace z MŠMT.
M. Půta nechal hlasovat o návrhu programu.
hlasování č. 2
pro
8
proti

0

zdržel se

Ing. Ramzer stáhl bod č. 28 z programu jednání.
M. Půta na žádost Ing. Vinklátové stáhl bod č. 53 z programu jednání.

10

0

byl přijat

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
Ing. Sviták stáhl bod č. 92 z programu jednání.
Bez dalších změn bylo hlasováno o celkovém programu.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 205/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 155/VI/20/RK, 278/VI/20/RK, 443/21/RK, 530/21/RK,
1632/21/RK, 1710/21/RK, 1858/21/RK, 1877/21/RK, 1925/21/RK, 1926/21/RK, 1960/21/RK,
1965/21/RK, 1967/21/RK, 2044/21/RK, 2045/21/RK, 2056/21/RK, 2110/21/RK, 2113/21/RK,
2130/21/RK, 2132/21/RK, 2134/21/RK, 2138/21/RK, 2140/21/RK, 15/22/RK, 18/22/RK, 48/22/RK,
69/22/RK, 76/22/RK, 78/22/RK, 81/22/RK, 89/22/RK, 95/22/RK, 110/22/RK, 112/22/RK,
124/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 425/21/RK z 31. 1. 2022 na 31. 12. 2023,
- 2097/21/RK z 31. 1. 2022 na 28. 2. 2022,
- 2142/21/RK z 31. 1. 2022 na 28. 2. 2022,
- 2148/21/RK z 31. 1. 2022 na 28. 2. 2022.
hlasování č. 4
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. 1. 2022 do 28. 1. 2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 206/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 8. 1. 2022 do 28. 1. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 8. 1. 2022 do 28. 1. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje za období
od 8. 1. 2022 do 28. 1. 2022.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 5
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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5. Významná akce Libereckého kraje – poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v kapitole 915 01 a schválení smlouvy
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 207/22/RK
Významná akce Libereckého kraje – poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v kapitole
915 01 a schválení smlouvy
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o víceletou finanční podporu na jím pořádanou akci v letech 2022 - 2024 do výše:
Název
příjemce
/IČ

Sídlo

Brána
Trojzemí,
p. o./
01851969

Horní
náměstí
71,
46334
Hrádek
nad
Nisou Hrádek

Název/úč Rozhodující
el
závazné
projektu výstupy
projektu
Společná Doba trvání
akce v roce
cesta
2022 – 1 den,
Doba trvání
akce v roce
2023 – 1 den,
Doba trvání
akce v roce
2024 - 1 den

Celková výše
dotace v Kč/
rozložení
v letech v Kč

Termín
realizace

Veřejná
podpora

150.000 /
2022 – 50.000,
2023 – 50.000,
2024 – 50.000

1.1.202231.12.202
4

De
minimis

schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. OLP/110/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Brána Trojzemí, p. o., se sídlem
Horní náměstí 71, 463 34 Hrádek nad Nisou – Hrádek, IČ 01851969, na realizaci významné akce
v Libereckém kraji v letech 2022 – 2024
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat víceletou smlouvu č. OLP/110/2022
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem
a výše uvedeným žadatelem.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 6
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. RO č. 47/22 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana a poskytnutí
dotací z rozpočtu Libereckého kraje okresním sdružením hasičů
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 208/22/RK
12
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RO č. 47/22 – úpravy v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana a poskytnutí
dotací z rozpočtu Libereckého kraje okresním sdružením hasičů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 47/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 500.000 Kč, a to:
a) snížením specifického ukazatele Sdružení hasičů ČMS – neinvestiční dotace, v celkové výši
500.000 Kč,
b) zavedením a navýšením specifických ukazatelů jednotlivých akcí v rámci dotací na zajištění
činnosti okresních sdružení hasičů, v celkové výši 500.000 Kč:
Číslo akce
01700300000
01700310000
01700320000
01700330000

Název akce
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec – zajištění
činnosti
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jablonec nad
Nisou – zajištění činnosti
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Semily – zajištění
činnosti
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Česká Lípa –
zajištění činnosti

Výše v Kč
125.000
125.000
125.000
125.000

rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnném objemu
500.000 Kč níže uvedeným příjemcům na realizaci projektů:
Název příjemce
IČO
Název projektu
Parametry projektu
Výše
dotace
v Kč
SH ČMS –
64039145
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS – Okresního
ČMS – Okresního
hasičů Liberec
sdružení hasičů Liberec
sdružení hasičů Liberec –
1 rok
SH ČMS –
60254572
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS – Okresního
ČMS – Okresního
hasičů Jablonec
sdružení hasičů Jablonec sdružení hasičů Jablonec
nad Nisou
nad Nisou
nad Nisou – 1 rok
SH ČMS –
62012746
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS – Okresního
ČMS – Okresního
hasičů Semily
sdružení hasičů Semily
sdružení hasičů Semily –
1 rok
SH ČMS –
63778815
Zajištění činnosti SH
Zajištění činnosti SH
125.000
Okresní sdružení
ČMS – Okresního
ČMS – Okresního
hasičů Česká
sdružení hasičů Česká
sdružení hasičů Česká
Lípa
Lípa
Lípa – 1 rok
schvaluje
1.

smlouvu č. OLP/197/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi SH
ČMS – Okresním sdružením hasičů Liberec, IČO 64039145, se sídlem U Náspu 476/5,
460 01 Liberec, a Libereckým krajem,
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2.

3.

smlouvu č. OLP/198/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Jablonec nad Nisou, IČO 60254572, se sídlem
Jungmannova 685/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, a Libereckým krajem,
smlouvu č. OLP/199/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Semily, IČO 62012746, se sídlem Pod Černým
mostem 486, 513 01 Semily, a Libereckým krajem,

smlouvu č. OLP/200/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Česká Lípa, IČO 63778815, se sídlem Mariánská
215/4, 470 01 Česká Lípa, a Libereckým krajem
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 47/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
4.

2.

Termín: 31. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
hlasování č. 7

pro

8

proti

0

Termín: 31. 03. 2022
zdržel se
0

byl přijat

7. RO č. 42/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 – navýšení výdajů kapitol 910 15,
911 15 a 920 15, odbor kancelář ředitele
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 209/22/RK
RO č. 42/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 – navýšení výdajů kapitol 910 15,
911 15 a 920 15, odbor kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 42/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem o částku
43.101.000 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 celkem o částku 43.101.000 Kč, z toho:
1. v kapitole 910 15 – Zastupitelstvo, odbor kancelář ředitele, celkem o částku 1.053.000 Kč
na modernizaci zastupitelského sálu,
2. v kapitole 911 15 – Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, celkem o částku 1.218.000 Kč,
v tom:
a)
b)
3.

o částku 95.000 Kč na výměnu žaluzií ve 3. patře budovy KÚ LK a výměnu skla,
o částku 100.000 Kč na zimní údržbu u objektů krajského úřadu,

c) o částku 1.023.000 Kč na audity a EFQM,
v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, celkem o částku 40.830.000 Kč,
v tom:
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a)

o částku 1.250.000 Kč na obměnu vozového parku,

b)

o částku 1.089.000 Kč na projektovou dokumentaci k umístění fotovoltaiky na budovu
D krajského úřadu a obměnu světelného loga na budově KÚ LK,

c)
d)
e)

o částku 1.675.000 Kč na rekonstrukci kamerového systému KÚ LK,
o částku 4.875.000 Kč na modernizaci ústředen (EZS),
o částku 2.200.000 Kč na rekonstrukci střechy energocentra,

f)
g)

o částku 6.000.000 Kč na rekonstrukci EPS,
o částku 8.041.000 Kč na rekonstrukci výtahů,

h) o částku 6.300.000 Kč na rekonstrukci klimatizace budov ABC KÚ LK,
ch) o částku 5.000.000 Kč na výměnu stávajícího chlazení DAIKIN,
i) o částku 4.400.000 Kč na renovaci páternosteru
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 42/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 8
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. RO č. 30/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – kapitoly odboru informatiky
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o přesun finančních
prostředků z roku 2021 do roku 2022.
Proběhla krátká diskuze týkající se plánované rekonstrukce zastupitelského sálu.
Mgr. Havlík uvedl, že rekonstrukce je plánována na letní měsíce.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 210/22/RK
RO č. 30/22 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – kapitoly odboru informatiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 15.714.923 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu 2022 o celkovou částku 15.714.923 Kč z toho:
a) kapitola 914 12 – Působnosti odboru informatiky o celkovou částku 5.304.918 Kč,
b) kapitola 920 12 – Kapitálové výdaje odboru informatiky o celkovou částku 10.410.005 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 30/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
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hlasování č. 9

pro

8

proti

0

Termín: 22. 02. 2022
zdržel se
0

byl přijat

9. Smlouva o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 211/22/RK
Smlouva o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o centralizovaném zadávání č. OLP/265/2022 dle § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi Libereckým
krajem (dále jen „pověřující zadavatel“) a Českou republikou – Ministerstvem vnitra (dále
jen „centrální zadavatel“), se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 00007064,
kdy centrální zadavatel provede centralizované zadávací řízení na uzavření Rámcové dohody
na pořizování produktů Cisco Systems (dále jen „Rámcová dohoda“) dle § 3 písm.
b) a § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ za účelem uzavření Rámcové dohody s pěti (5) dodavateli
na pořizování licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems, nákup
vybraných HW produktů společnosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární
SW společnosti Cisco Systems a souvisejících služeb pro centrálního a pověřující zadavatele
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 10
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Libereckého
kraje při realizaci systémového projektu z ESF
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o prodloužení projektu
do 30. 6. 2022.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 212/22/RK
Dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Libereckého
kraje při realizaci systémového projektu z ESF
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) dodatek č. 2 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace
opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ č. OLP/4745/2016
mezi Libereckým krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, se sídlem
Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01, IČO: 00551023, jehož předmětem je prodloužení
výše uvedeného projektu do 30. 6. 2022 a s tím související pokračování a rozšíření nastavené
spolupráce,
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plnou moc pro Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana, resort sociálních věcí,
č. PM/13/2022, k zastupování Libereckého kraje při uzavírání dodatků k Memorandu
o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění
pracovního a rodinného života na úrovni krajů“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schváleného dodatku a plné moci
pro Mgr. Petra Tulpu, resort sociálních věcí, č. PM/13/2022 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 11
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

11. RO č. 50/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor sociálních věcí – záštita s finanční
podporou z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 213/22/RK
RO č. 50/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery odbor sociálních věcí – záštita s finanční
podporou z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/22, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, v celkové výši 10.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 10.000 Kč,
zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0580159 0000 „ACCENDO, Centrum pro vědu a výzkum, z. s.“, navýšení o částku
10.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a v této výši:
b)

žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

ACCENDO,
Moravská
Kulatý stůl k
Centrum pro 2861495
758/951, Ostrava
rozvoji
vědu a
0
700 30
dobrovolnictví
výzkum, z. s.

název
parametru

měrná
jednotka

Kulatý stůl

den

hodnota Max. výše fin.
para-metru
Podpory

1

10.000 Kč

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/251/2022,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a společností ACCENDO, Centrum pro vědu
a výzkum, z. s., IČO: 28614950, se sídlem Moravská 758/95 Ostrava 700 30, na projekt „Kulatý stůl
k rozvoji dobrovolnictví“
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a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 50/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat smlouvu
o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje výše
uvedenému žadateli o dotaci.
hlasování č. 12

pro

8

proti

0

Termín: 28. 02. 2022
zdržel se
0

byl přijat

12. RO č. 40/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, navýšení výdajových kapitol odboru
sociálních věcí a přesun v kapitole 920 05 – kapitálové výdaje
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o převod finančních
prostředků z roku 2021 do roku 2022.
Mgr. Šebková dodala, že se jedná o převod za celý odbor.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 214/22/RK
RO č. 40/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, navýšení výdajových kapitol odboru sociálních
věcí a přesun v kapitole 920 05 – kapitálové výdaje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 28.369.123,26 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, o celkovou
částku 4.040.269,30 Kč, převod již schválených akcí z roku 2021 do rozpočtu roku 2022,
3.

4.

5.

6.

navyšují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o celkovou částku
306.360 Kč na úhradu závazků z objednávek uzavřených v roce 2021 a úhradu závazků
z rámcových smluv o dílo na vyhotovení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči,
navyšují výdaje v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, o celkovou částku
23.929.040 Kč na úhradu následujících závazků: úhrada doplatku za nákup pozemků
dle uzavřené kupní smlouvy č. OLP/3727/2021 mezi Libereckým krajem a Městem Semily,
schválené usnesením č. 538/21/ZK dne 21. 12. 2021, na základě uzavřené směnné smlouvy
č. OLP/2492/2020 mezi Libereckým krajem a městem Česká Lípa na převod pozemků a budov,
schválení realizačního plánu přístavby v Domově důchodců Velké Hamry pro cílovou skupinu
seniorů schválené usnesením č. 503/19/ZK dne 26. 11. 2019,
navyšují výdaje v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí o částku 93.453,96 Kč
jako nespecifikovaná rezerva programu 5.1 – Podpora integrace národnostních menšin
a cizinců,
přesouvají finanční prostředky v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí,
z ORG 0590981520 APOSS Liberec p. o. - zpracování projektové dokumentace multifunkční
zařízení Vratislavice na ORG 0590761508 – Služby sociální péče Tereza – nákup pozemku
pro transformaci, ve výši 80.569 Kč, z důvodu doplatku za nákup pozemku
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 40/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 13
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3573/2021 na movitý majetek zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 215/22/RK
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3573/2021 na movitý majetek zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s narovnáním a poskytnutím věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda
Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité věci ve správě zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321,
463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy
č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností
a závazků,
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3573/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním městem
Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným,
jehož předmětem je narovnání a aktualizace stavu darovaných movitých věcí k datu 31. 12. 2021
ve správě zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem
U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, dle příloh dodatku č. 1 až 6
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 14
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3575/2021 na movitý majetek zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, p. o.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Miklík požádal o vysvětlení záporné částky uvedené v důvodové zprávě.
Mgr. Šebková uvedla, že se jedná o jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek. Dodala, že zajistí více
informací a bude členy rady kraje během jednání informovat. Přislíbila, že po projednání bude
materiál doplněn o přílohu s kompletním soupisem vyřazených předmětů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 216/22/RK
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3575/2021 na movitý majetek zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím a narovnáním stavu věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou movité věci
ve správě zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická
880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy
č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností
a závazků,
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3575/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a Statutárním městem
Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným,
jehož předmětem je aktualizace stavu darovaných movitých věcí k datu 31. 12. 2021 ve správě
zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8,
460 10 Liberec 3, IČO: 71220054 dle přílohy dodatku č. 1
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 15
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3721/2021 na převod zásob zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 217/22/RK
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3721/2021 na převod zásob zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s narovnáním stavu a poskytnutí věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem
nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou zásoby zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321,
463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy
č. OLP/1204/2021 o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností
a závazků,
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. OLP/3721/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem zásob a Statutárním městem Liberec,
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným,
jehož předmětem jsou rozdíly a konečný stav zásob k 31. 12. 2021 zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO: 71220038, dle příloh dodatku č. 1 až 7
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a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 16
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3729/2021 na převod zásob zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, p. o.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 218/22/RK
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3729/2021 na převod zásob zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1,
460 59 Liberec, IČO: 00262978, jehož předmětem jsou zásoby zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3,
IČO: 71220054, které budou sloužit k výkonu činností dle smlouvy č. OLP/1204/2021 o vzájemném
převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků,
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. OLP/3729/2021 mezi Libereckým krajem, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem zásob a Statutárním městem Liberec,
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO: 00262978, jako obdarovaným,
jehož předmětem jsou rozdíly a konečný stav zásoby k 31. 12. 2021 zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3,
IČO: 71220054, dle přílohy dodatku č.1
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 17
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. Stanovení platu ředitelce zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK,
p. o.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o stanovení platu nové
ředitelce Centra intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 219/22/RK
Stanovení platu ředitelce zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o.
Rada kraje po projednání
stanovuje
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Mgr. Aleně Zemanové, ředitelce zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30,
IČO: 70868476, plat ve výši, dle platového výměru, s účinností od 1. 2. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelky
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 15. 02. 2022
hlasování č. 18
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 220/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Ing. Jaromíra Berana,
IČO: 11094702, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Ing. Hany Uhlířové,
IČO: 66793866, ve prospěch zařízení Domov
důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč od manželů
ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00085782,
s přijetím věcného daru – PC DELL OptiPlex 5490 AIO v hodnotě ve výši 24.200 Kč od dárce
IRESOFT, se sídlem Cejl 37/62, 602 00 Brno-střed, Zábrdovice, IČO: 26297850, do vlastnictví
zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava
Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011,
s přijetím věcného daru – potraviny v celkové hodnotě ve výši 28.682 Kč od dárce Potravinová
banka Libereckého kraje, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec 4, IČO: 22714154,
do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova
572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – dětské hračky v celkové hodnotě ve výši 34.000 Kč od dárce FINFIX
a.s., se sídlem Plaská 622/3 – Malá Strana, Praha 5 150 00, IČO: 24822931, do vlastnictví
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5,
460 01 Liberec 15, IČO: 71294392,
s přijetím věcného daru – potraviny v celkové hodnotě ve výši 54.534 Kč od dárce Potravinová
banka Libereckého kraje, se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec 4, IČO: 22714154,
do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova
572/5, 460 01 Liberec 15, IČO: 71294392

a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. Zmařená investice – projekt transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta vznesl dotaz, co bude s nevyužitým pozemkem.
Mgr. Šebková uvedla, že bude upraven jako vycházková zahrada či park.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 221/22/RK
Zmařená investice – projekt transformace Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s odepsáním majetku ve výši 1.398.327,30 Kč, vedeného na účtu 042 – nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu „Transformace – Domov
a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.“ z evidence kraje jako zmařenou investici,
Název

Pořizovací
cena (Kč)

Rok
pořízení

Uveřejnění formuláře – výběrové řízení

254,10

2016

Pasport budovy a návrh demolice

77.440

2016

Investiční záměr

36.300

2016

Uveřejnění formuláře – výběrové řízení

269,10

2016

Uveřejnění formuláře – výběrové řízení

254,10

2016

1.064.800

2018

30.250

2018

188.760

2022

Předprojektové práce, PD pro územní řízení, pro
stavební povolení, PD demolice
Vizualizace stavby
Inženýrská činnost vč. opakování stavebního řízení
Celkem
b)

1.398.327,30

s odepsáním majetku ve výši 245.735 Kč, vedeného v organizaci Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o., na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
pořízeného v rámci přípravy projektu „Transformace – Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o.“ z evidence příspěvkové organizace jako zmařenou investici
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Název

Pořizovací cena

Rok
pořízení

Fa č. 13/2006

97.580 Kč

2006

Fa č. 69/2007

52.360 Kč

2007

Fa č. 129/2007

69.615 Kč

2007

Fa č. 84/2008

26.180 Kč

2008

245.735 Kč

Celkem

a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit další postup
při vyřazování majetku jako zmařené investice.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 20
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2022 - 2023
- obce
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
a Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r. o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná celkem o 7 smluv
na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem. Sdělil, že se jedná o obce a města
Frýdlant, Harrachov, Hodkovice nad Mohelkou, Křižany, Mimoň, Mníšek a Semily.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 222/22/RK
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2022 - 2023
- obce
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/127/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Frýdlant,
IČ: 00262781, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, na základě které přispěje
město na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 120.000 Kč
za kalendářní rok;
2.

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/133/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Harrachov,
IČ: 00275697, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov, na základě které přispěje město
na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 175.000 Kč
za kalendářní rok;

3.

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
– 2023 č. OLP/134/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Hodkovice
nad Mohelkou, IČ: 00262820, se sídlem T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
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4.

5.

6.

7.

na základě které přispěje město na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem
částkou ve výši 30.000 Kč za kalendářní rok;
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/135/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Křižany, IČ: 00262943,
se sídlem Křižany 340, 463 53 Křižany, na základě které přispěje obec na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 84.000 Kč za kalendářní rok;
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/136/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Mimoň, IČ: 00260746,
se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň III, na základě které přispěje město na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 103.000 Kč za kalendářní rok;
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/137/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Mníšek, IČ: 00263001,
se sídlem Mníšek 185, 463 31 Chrastava, na základě které přispěje obec na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 23.000 Kč za kalendářní rok;
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/138/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Semily, IČ: 00276111,
se sídlem Husova 82, 513 13 Semily, na základě které přispěje město na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 140.000 Kč za kalendářní rok

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis smluv
č. OLP/127/2022, č. OLP/133/2022, č. OLP/134/2022, č. OLP/135/2022, č. OLP/136/2022,
č. OLP/137/2022 a č. OLP/138/2022.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 21
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2022
– firmy
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Sdělil, že se jedná o částku ve stejné výši
jako v loňském roce.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 223/22/RK
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok 2022 – firmy
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
č. OLP/145/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností Inteva Products
Czech Republic a.s., IČ: 48266175, se sídlem Průmyslová 907, 468 02 Rychnov u Jablonce
nad Nisou, na základě, které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti
částkou ve výši 350.000 Kč za kalendářní rok,
2. smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
č. OLP/147/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností Jifeng
Automotive Interior CZ s.r.o., IČ: 02848481, se sídlem Dobranov 172, 471 21 Česká Lípa,
Dobranov, na základě, které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti
částkou ve výši 68.000 Kč za kalendářní rok,
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3.

4.

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
- 2023 č. OLP/160/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností MEGA
a. s., IČ: 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, na základě,které bude
společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 15.000 Kč
za kalendářní rok,
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
č. OLP/174/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností Monroe Czechia
s.r.o., IČ: 61061620, se sídlem Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, na základě,
které bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši
84.000 Kč za kalendářní rok,

smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2022
č. OLP/175/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností PRECIOSA,
a.s., IČ: 00012556, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, na základě, které
bude společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 300.000 Kč
za kalendářní rok
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/145/2022, č.
OLP/147/2022, č. OLP/160/2022, č. OLP/174/2022
a č. OLP/175/2022.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 22
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5.

22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období
od roku 2021 do roku 2029 č. OLP/571/2020 – město Turnov
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 224/22/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období od roku
2021 do roku 2029 č. OLP/571/2020 – město Turnov
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro období od roku 2021
do roku 2029 č. OLP/571/2020, uzavíraný mezi Libereckým krajem a městem Turnov, IČ: 00276227,
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, kterým dochází ke stanovení rozsahu výkonů
a celkové výše částky v kalendářním roce 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č.1 ke smlouvě č. OLP/571/2020.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 23
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost
od 1. 4. 2022
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Informoval, že došlo k úpravě výše slevy
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ze 75 na 50 %. Sleva ve výši 75 % zůstává pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Rozšiřuje se také sleva
pro invalidy 3. stupně, kteří zatím na slevy neměli nárok. Ke změnám dojde od 1. 4. 2022.
Konstatoval, že se jedná o rozhodnutí Vlády ČR.
Ing. Šulcová uvedla, že Roční Senior Pas doposud byl za cenu 550 Kč. Od 1. 4. 2022 se jeho cena
zvýší na 1.100 Kč. Stát bude hradit kompenzaci dopravcům k tomuto zlevněnému kuponu
ve výši 50 %, a to ve výši 1.100 Kč. Dále uvedla, že tarif bude pravděpodobně drobně upraven,
z důvodu doposud neposkytnutého finálního výměru.
Proběhla diskuze týkající se výše cen dalších tarifů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 225/22/RK
Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost
od 1. 4. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 4. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit návrh Tarifu
integrovaného dopravního systému IDOL pro období platnosti od 1. 4. 2022 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 24
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (90) Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/4202/2019
– COMPAG CZ s.r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dlouhodobě uzavíraný
dodatek ke smlouvě.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 226/22/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. OLP/4202/2019
– COMPAG CZ s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
ČESKOLIPSKO – MIMOŇSKO č. OLP/4202/2019, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností COMPAG CZ s. r. o., IČ: 62241630, se sídlem V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň,
z důvodu změny stanoveného rozsahu veřejné služby pro období platnosti jízdního řádu 2021/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 3 ke smlouvě č. OLP/4202/2019.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 25
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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25. (24) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bankovního úvěru za účelem financování
1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru, a online připojeni,
Matěj Žoldák a Jan Brabec, zástupci společnosti Deloitte Advisory s. r. o.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o výběr nejvhodnější
nabídky bankovního úvěru. Bankovní úvěr je ve výši 1.300.000.000 Kč na modernizaci Krajské
nemocnice Liberec, a.s. Byly obdrženy celkem 4 nabídky. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka
od Komerční banky a. s. Informoval o tom, že banka nabídla fixní úrokovou sazbu 2,698 %.
Konstatoval, že do konce roku 2025 musí být vyčerpána fixní částka úvěru.
Proběhla krátká diskuze týkající se růstu úrokových sazeb.
J. Brabec stručně okomentoval prezentaci, která byla poskytnuta členům rady kraje. Uvedl, že byly
obdrženy celkem 3 nabídky a 1 nabídka od Evropské investiční banky. UniCredit bank a Česká
spořitelna nesplnily podmínky. Tyto zmíněné banky nabídly zafixování sazby do 10. 3. 2022.
Úroková sazba 2,698 % je na dnešní poměry velkorysá. Informoval, že dle hodnotících kritérií
uvedených v poptávkové dokumentaci obdržela Komerční banka 100 bodů. Doporučil tedy úvěr
od Komerční banky. Doplnil, že komunikace s bankou je velice rychlá.
Ing. Miklík doplnil, že Komerční banka byla ještě připomínkována. Připomínkám bylo vyhověno a
smlouva byla upravila.
J. Brabec přislíbil přítomnost s M. Žoldákem na 2. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
dne 22. 2. 2022.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 227/22/RK
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bankovního úvěru za účelem financování 1. etapy
modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
od společnosti Deloitte Advisory s. r. o., provedené vyhodnocení nabídek k poskytnutí bankovního
úvěru Libereckému kraji za účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec,
a.s. - Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, včetně pořadí jednotlivých uchazečů dle poptávkové
dokumentace zpracované a na základě poptávkového řízení organizovaného společností Deloitte
Advisory, s. r. o.,
souhlasí
a) s výběrem nejvýhodnější nabídky na poskytovatele bankovního úvěru Libereckému kraji
za účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. - Projektu
„Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1“ od uchazeče Komerční banka, a.s.,
IČO: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, s modelovou nabídkovou
cenou 295.600.000 Kč, a to na základě vyhodnocení a stanovení pořadí od společnosti Deloitte
Advisory, s. r. o.,
se smlouvou o úvěru za účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec,
a.s. - Projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. 1“, č. OLP/266/2022,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Komerční bankou a. s., IČO: 45317054, se sídlem
Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1
a ukládá
b)
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit výběr poskytovatele a Smlouvu o úvěru k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 26
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (25) Vypořádání inventarizačních rozdílů za rok 2021
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 228/22/RK
Vypořádání inventarizačních rozdílů za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
proúčtování inventarizačního rozdílu zachycením stavů předmětů operativní evidence,
které jsou vedeny na majetkových účtech a podrozvahových účtech kraje, v celkové výši vzniklého
inventarizačního rozdílu – manka 37.743,33 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit proúčtování inventarizačního rozdílu v účetní evidenci kraje za rok 2021,
b)

Termín: 25. 02. 2022
zajistit zachycení skutečného stavu majetku v operativní evidenci, tj. opraveného o přírůstky
a úbytky, zjištěného inventarizací za rok 2021 a svolat škodní komisi k projednání vzniklého
inventarizačního rozdílu – manka.
hlasování č. 27

pro

8

proti

0

Termín: 29. 04. 2022
zdržel se
0

byl přijat

27. (26) Plnění rozpočtu kraje za období leden 2022
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 229/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden roku 2022
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 28
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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28. (27) Změna zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, p. o. – úprava majetkových práv a povinností
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 230/22/RK
Změna zřizovací listiny Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
p. o. – úprava majetkových práv a povinností
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou zřizovací listiny č. ZL-43/17-Š Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace, z důvodu úpravy majetkových práv a povinností
souvisejících s nárokem na úhradu újmy vzniklé v souvislosti s realizací projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002752,
spolufinancovaného z prostředků EU z Integrovaného regionálního operačního programu,
které jsou a budou i nadále uplatňovány výhradně Libereckým krajem, investorem projektu
a zřizovatelem příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení úpravu zřizovací listiny
č. ZL-43/17-Š Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvkové
organizace.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 29
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. RO č. 43/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, úprava kapitol 915 04 – významné akce
a 917 04 – transfery OŠMTS – nedočerpané finanční prostředky schválených akcí v 2021
Ing. Princová uvedla, že se jedná o akce schvalované Zastupitelstvem Libereckého kraje v prosinci
2021.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 231/22/RK
RO č. 43/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, úprava kapitol 915 04 – významné akce
a 917 04 – transfery OŠMTS – nedočerpané finanční prostředky schválených akcí v 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 43/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje 2022 prostřednictvím financování
– změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku
9.309.000 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2022 o celkovou částku 9.309.000 Kč,
z toho:
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A. navýšení kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku
8.659.000 Kč, převod již schválených akcí z roku 2021 do rozpočtu roku 2022:
a) akce číslo 04804970000 - JIZERSKÁ, o.p.s., Bedřichov – Jizerská magistrála,
ve výši 1.000.000 Kč,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

akce číslo 04812842001 - STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – Zasněžování Rekreačního
a sportovního areálu Vesec, ve výši 300.000 Kč,
akce číslo 04812723026 - Obec Pěnčín – Sportovní areál u ZŠ Pěnčín, ve výši
2.580.000 Kč,
akce číslo 04812733005 - Město Tanvald – PUMPTRACK TANVALD, ve výši
747.000 Kč,
akce číslo 04812742017 - Obec Dětřichov-DĚTŘICHOV-REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ, ve výši 516.000 Kč,
akce číslo 04812750000 – Tělocvičná jednota Sokol Bratříkov – Oprava podlahy
v Sokolovně Bratříkov, ve výši 300.000 Kč,
akce číslo 04812764008 - Město Nový Bor – Sportovní hřiště při ZŠ U Lesa, ve výši
2.528.000 Kč,
akce číslo 04812773009 - Obec Bedřichov – Asfaltové kolečko na stadionu, ve výši
387.000 Kč,
akce číslo 04812780000 - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. - Modernizace zavlažování
tenisových kurtů a modernizace umělého osvětlení tenisových hal, ve výši 301.000 Kč,

B. navýšení kapitoly 915 04 – významné akce odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
o částku 650.000 Kč, převod již schválených akcí z roku 2021 do rozpočtu roku 2022:
a) akce číslo 04804710000 - PAKLI SPORT KLUB, z. s. Jablonné v Podještědí, International
MTB marathon Malevil Cup, ve výši 250.000 Kč,
b)

akce číslo 04800813007- Město Železný Brod, - Skleněné městečko, ve výši 100.000 Kč,

c)
d)

akce číslo 04805890000 - TJ Doksy z. s. - EURO HRY Doksy, ve výši 100.000 Kč,
akce číslo 4807550000 - Jezdecký a dostihový spolek Mimoň – Dostihové dny v Mimoni,
ve výši 200.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 43/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 30
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Sviták.
30. RO č. 44/22 - úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektu OP VVV a odvody
za porušení rozpočtové kázně
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o porušení rozpočtové
kázně a vratku ze šablon.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 232/22/RK
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RO č. 44/22 - úprava kapitoly 916 04 – vratky na MŠMT z projektu OP VVV a odvody
za porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 44/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 126.658 Kč, jedná se o vratky
finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky, za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují výdaje
v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, o celkovou částku 126.658 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 44/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 31
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. RO č. 45/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond
OŠMTS – nedočerpané finanční prostředky akcí v roce 2021
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Sdělila, že se jedná o převody v dotačním
fondu. Materiál je předkládán každý rok a obsahuje všechny částky, které nebyly vyčerpány.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 233/22/RK
RO č. 45/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 a úprava kapitoly 926 04 – dotační fond OŠMTS
– nedočerpané finanční prostředky akcí v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 45/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 4.527.690,73 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje 2022 – kapitola 926 04 – dotační fond odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, o celkovou částku 4.527.690,73 Kč, z toho:
A. Programy školství, mládeže a zaměstnanosti – navýšení o celkovou částku 387.855,80 Kč,
z toho:
Program 4.1 Podpora volnočasových aktivit:
a) nespecifikované rezervy o částku 143.495,80 Kč
b)

jmenovité akce o částku 241.000 Kč,

Program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování:
a) nespecifikované rezervy o částku 3.360 Kč,
b) jmenovité akce o částku 0 Kč,
B. Programy podpor tělovýchova a sport – navýšení o celkovou částku 4.139.834,93 Kč, z toho:
Program 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení:
a) nespecifikované rezervy o částku 0 Kč,
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b)

jmenovité akce o částku 106.816 Kč,

Program 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací:
a) nespecifikované rezervy o částku 0 Kč,
b) jmenovité akce o částku 12.000 Kč,
Program 4.22 Sport handicapovaných:
a) nespecifikované rezervy o částku 0 Kč,
b) jmenovité akce o částku 8.000 Kč,
Program 4.23 Sportovní akce:
a) nespecifikované rezervy o částku 0 Kč,
b) jmenovité akce o částku 11.000 Kč,
Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech:
a) nespecifikované rezervy o částku 1.249.579,93 Kč,
b) jmenovité akce o částku 2.752.439 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 45/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 32
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. RO č. 46/22 – úprava kapitoly 912 04 a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku
PO OŠMTS – ZŠ a MŠ logopedická, Liberec
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o akci Běh na lyžích
– Liberec 2022, kterou pořádá Základní škola a mateřská škola logopedická již 3 rokem pro žáky škol
se sluchovým postižením. Akce bude probíhat dne 12. 2. 2022.
Ing. Ramzer přislíbil svoji účast na této akci.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 234/22/RK
RO č. 46/22 – úprava kapitoly 912 04 a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku
PO OŠMTS – ZŠ a MŠ logopedická, Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 43.344 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly následovně:
1. snižuje dílčí ukazatel číslo 04500050000 – Podpora aktivit příspěvkových organizací o částku
43.344 Kč,
2. zavádí nový dílčí ukazatel akce číslo 04503381455 – Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec, příspěvková organizace – Běh na lyžích – Liberec 2022, ve výši
43.344 Kč,
rozhoduje
u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvkové organizace:
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1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 43.344 Kč na výdaje spojené s realizací
neinvestiční akce č. 04503381455 „Běh na lyžích – Liberec 2022“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového příspěvku
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31. 3. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 14. 4. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 46/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
3.
4.

Termín: 22. 02. 2022
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh,
řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 33
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, subjektům
zajišťujícím organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2022
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Informovala o tom, že finanční prostředky
zatím stále nedorazily. O dotaci bylo zažádáno. Vyjádřila nespokojenost s jednáním a dodala,
že se vše bude řešit s Asociací krajů České republiky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 235/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery, subjektům zajišťujícím
organizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v roce 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do celkové výše 180.000 Kč
níže uvedeným příjemcům na realizaci projektu „Okresní a krajská kola soutěží v Libereckém kraji
v roce 2022“ níže uvedeným příjemcům:
a) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Liberec, IČO 71294511, se sídlem
Riegrova 1278/16, Liberec 1, do výše 120.000 Kč, číslo akce 04804802330,
b) Dům dětí a mládeže Libertin, příspěvková organizace, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,
IČO 70200815, se sídlem Škroupovo nám. 138, Česká Lípa, do výše 20.000 Kč, číslo akce
04804814476,
c) Dům dětí a mládeže Vikýř, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49,
IČO 75122294, se sídlem Podhorská 946/49, Jablonec nad Nisou, do výše 20.000 Kč, číslo akce
04804823454,
d)

Středisko volného času dětí a mládeže Semily, příspěvková organizace, IČO 00854816,
se sídlem Tyršova 380, Semily, do výše 20.000 Kč, číslo akce 04811805447,
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schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/191/2022, č. OLP/192/2022, č. OLP/193/2022
a č. OLP/195/2022 uzavírané mezi Libereckým krajem a příjemci dotace,
pověřuje
výše uvedené subjekty podílející se na realizaci projektu „Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji v roce 2022“ v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022,
č. j.: MSMT-3611/2021-2, zřízením příslušných hodnotících komisí a jmenováním jejich členů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání informace pověřeným subjektům
a předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. OLP/191/2022, č. OLP/192/2022,
č. OLP/193/2022 a č. OLP/195/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 34
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. Odvolání ředitele, vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem

místo

Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Informovala o tom, že již uběhlo 6leté
období, z toho důvodu jsou odvoláni Ing. Semerád, Mgr. Froněk a Mgr. Karásek. Z osobních důvodů
ukončil výkon práce i Mgr. Počera.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 236/22/RK
Odvolání ředitele, vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
odvolává
dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího pracovního
místa ředitele, a to k 31. 7. 2022,
1. Ing. Jaroslava Semeráda, ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší
odborné školy, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace,
2. Mgr. Petra Froňka, ředitele Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická
4852, příspěvková organizace,
Mgr. Jakuba Karáska, ředitele Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec,
příspěvková organizace,
bere na vědomí
oznámení Mgr. Jaroslava Počera, ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové organizace, o ukončení výkonu práce
na vedoucím pracovním místě ředitele školy k 31. 8. 2022,
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
3.
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1.
2.

Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvkové organizace,
Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkové
organizace,

Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvkové organizace,
Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvkové organizace
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
3.
4.

a)

b)

zajistit činnost konkurzních komisí pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa
ředitelů/ředitelek vybraných škol zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 30. 04. 2022
informovat Radu Libereckého kraje o výsledcích konkurzů,

Termín: 31. 08. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení odvolání ředitelů/ředitelek
příspěvkových organizací a textu vyhlášených konkurzních řízení k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 35
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Informovala o tom, že platy byly naposledy
zvyšovány v roce 2017. Sdělila, že průměrný plat v regionálním školství vzrostl za poslední 4 roky
o 50 %. Uvedla, že se mění osobní příplatek a příplatek za vedení. Zmínila kritéria hodnocení.
Příplatek za vedení je závislý na velikosti školy a školského zařízení. Nejméně se zvyšovaly příplatky
v segmentu pedagogicko-psychologických poraden, malých základních škol a malých dětských
domovů. Naopak se nejvíce zvyšovaly příplatky velkým základním školám a středním odborným
školám. U středních odborných škol je práce náročnější z důvodu zajištění praxe, velkého množství
oborů, velkého množství odloučených pracovišť a obhospodařovaného majetku.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se výše platů ředitelů a kritérií.
Na základě diskuze byla navržena úprava kritérií.
Ing. Ramzer požádal Ing. Princovou o úpravu tabulky s navrhovanými platy pro ředitele
příspěvkových organizací. M. Půta přerušil projednávání tohoto bodu.

36. Žádost grant „OALIB v zahraničí II“ - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 237/22/RK
Žádost grant „OALIB v zahraničí II“ - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením žádosti o grant pod názvem „OALIB v zahraničí II“ Obchodní akademií a Jazykovou
školou s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkovou organizací,
do programu Erasmus+, Výzvy 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 36
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. Žádost grant „Odborná praxe 2022“ - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 238/22/RK
Žádost grant „Odborná praxe 2022“ - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením žádosti o grant pod názvem „Odborná praxe 2022“ Vyšší odbornou školou
mezinárodního obchodu a Obchodní akademií, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvkovou
organizací, do programu Erasmus+, Výzvy 2022
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 37
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. Žádost grant "Students in European practice"- Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 239/22/RK
Žádost grant "Students in European practice"- Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením žádosti o grant pod názvem "Students in European practice" Obchodní akademií,
Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvkovou organizací, do programu Erasmus+, Výzvy 2022
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o schválení projektu.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 38
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 240/22/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.

2.

b)

ve výši 225.000 Kč na prospěchová stipendia studentů oboru elektrotechnika,
se zaměřením na silnoproudou elektrotechniku a energetiku od společnosti ČEPS, a.s.,
se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle, IČ: 25702556, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
ve výši 838.000 Kč na pořízení výukového zařízení CNC soustruhu od společnosti ČEPS,
a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha – Michle, IČ: 25702556, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,

věcného daru:

10 ks Stavebnice Robo, 10 ks Stavebnice Robokids 2 a 1 ks řídící jednotky FX5 PLC Mitsubishi
v celkové hodnotě 0 Kč od Technické univerzity v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2,
460 01 Liberec I-Staré Město, IČ: 46747885, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace, IČ: 46747991,
c) nadačního příspěvku:
ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s nákupem průkazu na dopravu, zaplacení kroužků a ubytování
pro klientku dětského domova od Nadace SYNER, se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec
IV-Perštýn, IČ: 25419790, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 08. 03. 2022
hlasování č. 39
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
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40. Mimořádné čerpání prostředků fondů u příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 241/22/RK
Mimořádné čerpání prostředků fondů u příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 10.890 Kč, na nákup chovné
prasnice pro praktickou výuku pro zemědělské obory u příspěvkové organizace Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, IČ: 00082554,
b) s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 150.000 Kč, na nákup sněžné frézy
u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková
organizace, IČ: 46748059
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: 08. 03. 2022
hlasování č. 40
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
41. (42) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO OŠMTS – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, Gymnáziu, SOŠ a SZŠ Jilemnice, SOŠ Liberec
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 242/22/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky
PO OŠMTS – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, Gymnáziu, SOŠ a SZŠ Jilemnice, SOŠ Liberec
Rada kraje po projednání
rozhoduje
A. u Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, příspěvková organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 1.500.000 Kč na výdaje
spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503331437 „Havárie střechy objekt
D – tělocvična, 28. říjen“,
2.

3.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 750.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí
zřizovatele, další platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
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o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 16. 1. 2023,
B. u Gymnázia, Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy, Jilemnice, příspěvková
organizace:
4.

1.

2.

3.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 2.500.000 Kč na výdaje spojené
s realizací neinvestiční akce č. 04503341410 „Oplocení pozemku u budovy gymnázia“,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 1.250.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti
příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
příspěvku dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 16. 1. 2023,
C. u Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace:
4.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do výše 1.000.000 Kč na výdaje spojené
s realizací investiční akce č. 04503361450 „Příprava projektové dokumentace na obnovu
fasády budovy internátu“,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50 %, tj. ve výši 500.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí
zřizovatele, další platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy 1, nejpozději však do 10. 12. 2022,

3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,

1.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č. 2,
v termínu do 16. 1. 2023
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, ředitelům výše
zmíněných příspěvkových organizací.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 41
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
4.

42. (98) RO č. 51/22 - úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace z MŠMT
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál. Uvedla, že se jedná o individuální
a skupinové doučování žáků.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 243/22/RK
RO č. 51/22 - úprava kapitoly 916 04 – neinvestiční účelové dotace z MŠMT

40

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 16.598.725 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na výdaje určené pro základní školy, střední školy a konzervatoře spojené s činností
škol za účelem individuálního nebo skupinového doučování žáků, současně se navyšují výdaje
v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 16.598.725 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 51/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 42
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
43. (97) Návrh odpovědi na dopis pana Jiřího Patrmana Radě Libereckého kraje ze 17. ledna
2022
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál. Představil obsah návrhu odpovědi dopisu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 244/22/RK
Návrh odpovědi na dopis pana Jiřího Patrmana Radě Libereckého kraje ze 17. ledna 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
dopis pana Jiřího Patrmana, Vaněčkova 408/63, Železný Brod, ve věci vydání publikace
„Sklo/Sto/Brod“, kterým se obrátil na Radu Libereckého kraje,
schvaluje
návrh odpovědi panu Jiřímu Patrmanovi, Vaněčkova 408/63, Železný Brod
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajistit odeslání této odpovědi panu Jiřímu Patrmanovi.
Termín: 17. 02. 2022
hlasování č. 43
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Uvedla požadované informace týkající se již schváleného bodu č. 14 - Dodatek č. 1 k darovací
smlouvě č. OLP/3575/2021 na movitý majetek zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o.
Ve stručnosti představila kompletní soupis vyřazených předmětů, který bude doplněn jako příloha
materiálu.
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44. (43) Zpráva o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy „Smart Specialization
Platform“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o schválení výroční zprávy
o průběhu a přínosech zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy. Liberecký kraj
je zapojen do dvou aktivit – Water Smart Territories a RegioTex.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 245/22/RK
Zpráva o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy „Smart Specialization
Platform“
Rada kraje po projednání
schvaluje
zprávu o zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy „Smart Specialization Platform“
za rok 2021 a přínosech pro podnikatelský sektor v regionu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje výroční
zprávu o průběhu a přínosech zapojení Libereckého kraje do mezinárodní platformy „Smart
Specialization Platform“ za rok 2021 na vědomí.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 44
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (44) Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložené materiály 44, 45 a 46. Dodal, že se jedná o projekt,
který byl podán do Operační program Životní prostředí. Projekty - „Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“, „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia
Česká Lípa“ a „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“, které byly
bohužel pod čarou. Z toho důvodu došlo k podání žádostí do Národního programu Životní prostředí
v rámci Národního plánu obnovy. Projekty v OPŽP stále zůstávají mezi žádostmi.
Mgr. Otta uvedl, že střecha na SPŠT Liberec byla již v havarijním stavu. Nyní se začne s výměnou
zdroje tepla.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 246/22/RK
Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové
školy textilní, Liberec“ do výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního plánu obnovy, podoblasti 8.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení
využití obnovitelných zdrojů energie,
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souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým kraje do výše 19.725.000 Kč
a jeho rozložením v letech 2021–2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 12.925.000 Kč
a jeho rozložením v letech 2021–2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1) předložit projektovou žádost projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ do výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí
v rámci Národního plánu obnovy,
Termín: 28. 02. 2022
2) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „Snížení
energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 22. 02. 2022
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Národního programu Životní prostředí v rámci Národního
plánu obnovy.
hlasování č. 45

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2023
zdržel se
0

byl přijat

46. (45) Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia
Česká Lípa“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 247/22/RK
Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká
Lípa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká
Lípa“ do výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
podoblasti 8.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
jídelny Gymnázia Česká Lípa“ do výše 5.710.000 Kč a jeho rozložením v letech 2020–2023
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 12/2021 Národního programu
Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
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s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 2.790.000 Kč a jeho rozložením v letech
2020–2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1) předložit projektovou žádost projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká
Lípa“, do výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu
obnovy,
b)

2)

3)

Termín: 28. 02. 2022
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „Snížení
energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 22. 02. 2022
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti jídelny Gymnázia Česká Lípa“ v případě jeho schválení řídícím
orgánem Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
hlasování č. 46

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2023
zdržel se
0

byl přijat

47. (46) Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“
Mgr. Otta stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o pilotní fotovoltaiku,
která byla již podána do OPŽP. Informoval, o tom že DPH bylo upraveno jako nepřizpůsobivé.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 248/22/RK
Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“
do výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
podoblasti 8.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy
– Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 1.460.000 Kč a jeho rozložením v letech
2021–2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 12/2021 Národního
programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“ Libereckým krajem, do výše 640.000 Kč a jeho rozložením v letech 2021–2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
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1)

2)

předložit projektovou žádost projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“ do výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostředí v rámci Národního
plánu obnovy,
Termín: 28. 02. 2022
předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“ zastupitelstvu kraje ke schválení,

Termín: 22. 02. 2022
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu „FVE
Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“ v případě jeho schválení řídícím
orgánem Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 47
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Miklík.
48. (47) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že během měření bude použit dron,
infrakamera, speciální počítače, software a magnetometr. Bude využita metoda dálkového měření
vzdálenosti LiDAR.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se využití měření odborem životního prostředí.
Mgr. Otta informoval, že bude možné skenovat od archeologických nálezů přes sochy
až po jednotlivé budovy a objekty, které jsou památkově chráněny.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 249/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana
pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Bc. Jana Stěhulková DiS., vedoucí historického oddělení Severočeského muzea
v Liberci,

45

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
Ivan Rous, vedoucí oddělení Výstavního a prezentačního, náměstek ředitele Severočeského
muzea v Liberci,
náhradník: Mgr. Adéla Pomothy, vedoucí Uměleckohistorického oddělení, kurátor
Severočeského muzea v Liberci,
Ing. Aleš Pažout, garant datových skladů KÚ Libereckého kraje,
náhradník: Miroslav Hojný, informatik KÚ Libereckého kraje,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2.

závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/111/2022

a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 48
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (80) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 250/22/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)

Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2021,

b)

Informace o souhlasném stanovisku Ministerstva životního prostředí k návrhu Aktualizace
Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2021,
Termín: 22. 02. 2022
2. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit informaci
o vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, k návrhu Aktualizace
Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 na vědomí Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 49
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
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50. (85) RO č. 34/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 251/22/RK
RO č. 34/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje, celkem o částku
1.441.680 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022, celkem o částku 1.441.680 Kč, z toho:
1) v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
celkem o částku 500.000 Kč, na akci IROP – Záchrana pokladů – Severočeské muzeum Liberec,
2)

v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, celkem
o částku 941.680 Kč, na akci IROP – Severočeské muzeum – 3. etapa

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 34/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 50
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
51. (49) Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2022
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dotaci na 3 městské
knihovny – Česká Lípa, Semily a Jablonec nad Nisou.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 252/22/RK
Dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji v r. 2022
následujícím knihovnám:
a) Městské knihovně Česká Lípa, příspěvkové organizaci, se sídlem náměstí. T. G. Masaryka
170/22, 470 01 Česká Lípa, IČO: 00360171, ve výši 1.623.000 Kč,
Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily,
IČO: 00856100, ve výši 1.624.000 Kč,
c) Městské knihovně Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní náměstí
600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 64668428, ve výši 1.273.000 Kč,
se smlouvami o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
b)

2.
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a)

b)

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/130/2022,
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Česká Lípa, příspěvková organizace,
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 170/22, 470 01 Česká Lípa, IČO: 00360171,
se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/131/2022,
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Semily, příspěvková organizace,
se sídlem Tyršova 49, 513 01 Semily, IČO: 00856100,

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/129/2022,
mezi Libereckým krajem a Městskou knihovnou Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 64668428
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 51
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
c)

52. (50) Vstup Libereckého kraje do spolku Liberec2028, z. s.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 253/22/RK
Vstup Libereckého kraje do spolku Liberec2028, z. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se vstupem Libereckého kraje do spolku Liberec2028, z. s., IČO: 11771755, se sídlem Žitná
661, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, za podmínky jmenování zástupce Libereckého kraje
do Výboru spolku,
2)
3)

se stanovami spolku Liberec2028, z. s.,
se jmenováním Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, do Výboru spolku Liberec2028 z. s., IČO: 11771755, se sídlem Žitná
661, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje záměr vstupu a podání přihlášky za člena do spolku
Liberec2028 z. s., IČO: 11771755, se sídlem Žitná 661, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, včetně
jmenování člena do Výboru spolku, k rozhodnutí.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 52
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
53. (51) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Sanace vlhkosti podzemních garáží KVK
Liberec“ Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p. o.
PhDr. Mgr. Brož stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 254/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Sanace vlhkosti podzemních garáží KVK
Liberec“ Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Sanace vlhkosti podzemních garáží KVK Liberec“ Krajskou vědeckou knihovnou,
příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.5. Veřejné zakázky PO dle ZZVZ – stavební práce – zadavatelem veřejné zakázky
bude PO z důvodu poskytnutí finančního daru této PO, v souladu s odst. 11.4 Směrnice RK
č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 53
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
54. (52) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Optimalizace systému
PZTS objektů Muzea Českého ráje v Turnově“ Muzeem Českého ráje v Turnově,
příspěvková organizace
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o výměnu starých a instalaci
nových Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 255/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Optimalizace systému PZTS
objektů Muzea Českého ráje v Turnově“ Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu „Optimalizace systému PZTS objektů Muzea
Českého ráje v Turnově“ Muzeem Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizací,
2.

s textem „Výzvy k podání nabídky“,

schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zaslána 5 dodavatelům, ale nebude
uveřejněna na profilu zadavatele, v souladu s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek
a ukládá

49

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 54
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (54) Schválení přijetí daru – zásob pro nově zřízené organizace Zoo Liberec, příspěvková
organizace a Botanická zahrada – LK, příspěvková organizace
PhDr. Mgr. Brož stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 256/22/RK
Schválení přijetí daru – zásob pro nově zřízené organizace Zoo Liberec, příspěvková
organizace a Botanická zahrada – LK, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí daru – zásob a jiného drobného majetku od statutárního města Liberec, specifikovaného
v darovací smlouvě č. OLP/178/2022, který je určen pro činnosti nově zřízené organizace
Zoo Liberec, příspěvkové organizace,
b)

c)

d)

přijetí daru – zásob a jiného drobného majetku od statutárního města Liberec, specifikovaného
v darovací smlouvě č. OLP/180/2022, který je určen pro činnosti organizace Botanické zahrady
– LK, příspěvková organizace,
darovací smlouvu č. OLP/178/2022 mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec I-Staré Město, jako dárcem a Libereckým krajem,
IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, jako obdarovaným, jejímž předmětem
jsou zásoby a jiný drobný majetek původně vlastněný Zoologickou zahradou Liberec,
příspěvkovou organizací, IČ 00079651, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město
a určené pro činnosti Zoo Liberec, příspěvkové organizace, IČ 10973583, se sídlem Lidové
sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
následný bezúplatný převod takto nabytých zásob a jiného drobného majetku do vlastnictví Zoo
Liberec, příspěvkové organizace, IČ 10973583, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec,

darovací smlouvu č. OLP/180/2022 mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec I-Staré Město, jako dárcem a Libereckým krajem,
IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, jako obdarovaným, jejímž předmětem
jsou zásoby a jiný drobný majetek původně vlastněný Botanickou zahradou Liberec,
příspěvkové organizaci, IČ 00079677, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec, a určeném pro činnosti Botanické zahrady – LK, příspěvkové organizaci,
IČ 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
f) následný bezúplatný převod takto nabytých zásob a jiného drobného majetku do vlastnictví
Botanické zahradě – LK, příspěvkové organizaci, IČ 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
zmocňuje
Ing. Květu Vinklátovou, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, k podpisu předávacích protokolů zásob a ostatního drobného majetku předávaného na základě
smluv č. OLP/178/2022 a č. OLP/180/2022
e)
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a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předložení darovacích smluv č. OLP/178/2022 a č. OLP/180/2022
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 15. 03. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit svěření zásob
dle smlouvy č. OLP/178/2022 Zoo Liberec, příspěvkové organizaci, a svěření zásob dle
smlouvy č. OLP/180/2022 Botanické zahradě – LK, příspěvkové organizaci.
hlasování č. 55

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

56. (55) Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora turistických oblastí
PhDr. Mgr. Brož stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že úprava podmínek byla
minimální.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 257/22/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – oblast cestovního
ruchu – podpora turistických oblastí
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje, na základě individuálních
žádostí v úhrnném objemu 5.000.000 Kč, na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji, těmto příjemcům v tomto rozsahu:
Název žadatele/
právní statut

Krkonoše –
svazek města
obcí /svazek
měst a obcí

Jizerské hory –
turistický
region
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko
/zájmové
sdružení
právnických
osob

IČO

70157898

75057760

Adresa

Zámek 1,
543 01
Vrchlabí

Nitranská
410/10,
46007
Liberec

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Výše dotace
v Kč

Termín
realizace

De
minimis

Podpora
rozvoje
turistickéh
o regionu
Krkonoše
2022

Školení
pro
informační
centra – 4
hodiny
Správa
IG
profilu
@krkonoseeu
– 1 celek
Presstrip
se
zaměřením na
nosné
téma
turistické
oblasti – 1 ks

1.000.000
Kč

1.1. – 31. 12.
2022

ne

1.000.000
Kč

1.1. – 31. 12.
2022

ne

Podpora
rozvoje
turistickéh
o regionu
Jizerské
hory

Vzdělávací
kurz
pro
zaměstnance
DMO – 1 ks
Setkání
informačních
center /online/
osobně) – 2 ks
Fotografie
20 ks
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Sdružení Český
ráj, z.s. /spolek
15045838

Antonína
Dvořáka
335, 511 01
Turnov

Podpora
rozvoje
turistickéh
o regionu
Český ráj

Zajištění
statistiky
návštěvnosti
památek a cílů
– 1 ks
Pořízení
fotografií – 20
ks
Jednání
s informačním
i centry – 2 ks
Realizace
kampaně na
podporu
veřejné
dopravy – 1 ks

1.000.000
Kč

1.1. – 31. 12.
2022

ne

1.000.000
Kč

1.1. – 31. 12.
2022

ne

1.000.000
Kč

1.1. – 31. 12.
2022

ne

Factsheet – 1
ks
DMO Lužické a
Žitavské hory,
z.s. /spolek

Máchův kraj –
destinační
management,
z.s. /spolek

07195371

Dolní Prysk
17, 47115
Prysk

Náměstí
Republiky
193, 472 01
Doksy

07115636

Podpora
rozvoje
turistickéh
o regionu
Lužické
hory

Setkání
informačních
center – 2 ks
Vzdělávací
kurz
pro
zaměstnance –
1 ks
Fotografie pro
marketingové
účely – 30 ks

Podpora
rozvoje
turistickéh
o regionu
Máchův
kraj

Školení
pro
účastníky
cestovního
ruchu – 2
školení
Placená
facebooková
kampaň – 2
kampaně

se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsanými příjemci
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí dotací a vzor smlouvy včetně příloh k projednání a ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 56
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

57. Dodatky k darovacím smlouvám na movitý majetek určený pro Zoo Liberec, příspěvková
organizace a Botanickou zahradu – LK, příspěvková organizace
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 258/22/RK
Dodatky k darovacím smlouvám na movitý majetek určený pro Zoo Liberec, příspěvková
organizace a Botanickou zahradu – LK, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)

b)

c)

d)

e)

přijetí daru movitých věcí, určených pro provoz Zoo Liberec, příspěvkové organizace,
specifikovaného v dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3583/2021, uzavřené mezi statutárním městem
Liberec a Libereckým krajem, dne 28. 12. 2021,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3583/2021 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec,
IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec I-Staré Město, jako dárcem
a Libereckým krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec,
jako obdarovaným, jehož předmětem jsou změny v movitém majetku organizace Zoologická
zahrada Liberec, příspěvková organizace, IČ 00079651, v období 1. 10. 2021 - 31. 12. 2021,
určené pro provoz Zoo Liberec, příspěvková organizace, IČ 10973583,
následné svěření takto nabytých movitých věcí dle dodatku č. 1 k hospodaření Zoo Liberec,
příspěvková organizaci, IČ 10973583, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec,
přijetí daru a narovnání stavu movitých věcí, určených pro provoz Botanické zahrady – LK,
příspěvková organizace, specifikovaného v dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3584/2021, uzavřené
mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, dne 28. 12. 2021,
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3584/2021 mezi Statutárním městem Liberec, IČ 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec I-Staré Město, jako dárcem a Libereckým
krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, jako obdarovaným,
jehož předmětem jsou změny v movitém majetku organizace Botanické zahrady, příspěvková
organizace, IČ 00079677, v období 1. 10. 2021 - 31. 12. 2021, určené pro provoz Botanické
zahrady – LK, příspěvková organizace, IČ 10973605,

následné svěření takto nabytých movitých věcí dle dodatku č. 1 k hospodaření Botanické
zahrady – LK, příspěvkové organizace, IČ 10973605, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec,
zmocňuje
Ing. Květu Vinklátovou, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, k podpisu předávacích protokolů movitého majetku předávaného na základě darovacích smluv
č. OLP/3583/2021 a č. OLP/3584/2021 včetně jejich dodatků
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předložení dodatků č. 1 ke smlouvám č. OLP/3583/2021
a č. OLP/3584/2021 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 15. 03. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit svěření movitého
majetku dle dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3583/2021, Zoo Liberec, příspěvkové organizaci,
a svěření movitého majetku dle dodatku č. 1 dle smlouvy č. OLP/3584/2021, Botanické zahradě
– LK, příspěvkové organizaci.
f)

hlasování č. 57

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0

byl přijat

58. (59) Memorandum o spolupráci v rámci Národní environmentální reportingové platformy
(NERP)
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o podílení se bez závazků.
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Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 259/22/RK
Memorandum o spolupráci v rámci Národní environmentální reportingové platformy (NERP)
Rada kraje po projednání
schvaluje
memorandum o spolupráci v rámci Národní environmentální reportingové platformy
č. OLP/114/2022, mezi Libereckým krajem a Českou informační agenturou životního prostředí,
se sídlem: Moskevská 1523/63, Praha 10, PSČ: 101 00, IČO: 45249130
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, schválené
Memorandum o spolupráci k podpisu.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 58
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (60) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Středisku
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
V. Židek stručně okomentoval předložený materiál. Jedná se o pořízení fotovoltaické elektrárny
v Hejnicích. Sdělil, že finanční prostředky bude opravdu využit do konce roku 2022.
Proběhla rozsálá diskuze týkající se využití 3D skenování budov s příslušenstvím, viz již projednaný
bod č. 47 - Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana
pokladů z depozitářů)“.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 260/22/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Středisku ekologické
výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku ve výši 172.660 Kč,
Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO 75053144,
na akci Pořízení fotovoltaické elektrárny, z termínu do 28. 2. 2022 na nový termín
do 31. 10. 2022,
2. o změně termínu zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního
příspěvku po realizaci akce Pořízení fotovoltaické elektrárny do 30 dnů od obdržení žádosti
příslušné příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku, z termínu do 31. 3. 2022 na nový termín do 30. 11. 2022,
o změně termínu předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku“, z termínu do 15. 4. 2022 na nový termín do 15. 12. 2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, zajistit vyrozumění
ředitele příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje o vydaném
usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 59
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.
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Na jednání nebyli přítomni Ing. Sviták a Mgr. Tulpa.
60. (61) Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že se jedná o nákup pozemků
ve Vratislavicích nad Nisou, které souvisí s projektem APOSS Liberec. Nákup pozemků je potřeba
ke splnění koeficientu zeleně. Původní pozemek podmínku nesplňoval.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 261/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 1525/2 o výměře 130 m2, zahrada, a p. p. č. 1820/14 o výměře 29 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v katastrálním území Vratislavice
nad Nisou, obci Liberec, a evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 324.280 Kč (slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát korun českých) včetně
platného DPH,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci APOSS
Liberec, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO 71220071, a to ke dni právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/272/2022 mezi Libereckým krajem a statutárním městem
Liberec
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

Termín: 30. 06. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace APOSS Liberec, se sídlem
Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO 71220071.
Termín: 30. 10. 2022
hlasování č. 60
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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61. (62) Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kateřinky
u Liberce
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o žádost fyzické osoby
o odkup pozemku o velikosti 52 m2. Na pozemku bude vystavěna trafostanice na malou vodní
elektrárnu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 262/22/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předběžným záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078, a to části
p. p. č. 751 o předpokládané výměře cca 52 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Kateřinky u Liberce, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví
č. 252 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, Milanu Hynkovi,
IČO 11259892, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím,
že kupující nechá na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení části pozemku, a že stavba
trafostanice bude postavena na pozemku žadatele
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit předběžný záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 22. 02. 2022
b) zaslat informaci žadateli o prodej pozemku.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 61
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (64) Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi
příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje v resortu odboru sociálních věcí
1. pozemky v k. ú. Vratislavice nad Nisou
2. nemovité věci v k. ú. Jablonec nad Nisou
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Požádal Mgr. Tulpu o krátké vysvětlení.
Mgr. Tulpa uvedl, že ve Vratislavicích nad Nisou pod domovem důchodců vznikne multifunkční
zařízení. APOSS Liberec, p. o., bude mít nyní 4 oblasti.
Proběhla krátká diskuze plánované rekonstrukce.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 263/22/RK
Majetkoprávní operace – převod správy nemovitého majetku kraje mezi příspěvkovými
organizacemi Libereckého kraje v resortu odboru sociálních věcí
1. pozemky v k. ú. Vratislavice nad Nisou
2. nemovité věci v k. ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. a) s ukončením správy nemovitého majetku: p. p. č. 2149/5 o výměře 5.207 m2, ostatní
plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 2150/3 o výměře 13.398 m2, zahrada,
a p. p. č. 2151 o výměře 734 m2, zahrada, nacházejících se v katastrálním území
Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 4482 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
ve správě příspěvkové organizace APOSS Liberec, se sídlem Zeyerova 832/24,
460 01 Liberec, IČO 71220071, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 6.272.386 Kč
(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých),
b) se svěřením nemovitého majetku k hospodaření: p. p. č. 2149/5 o výměře 5.207 m2, ostatní
plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 2150/3 o výměře 13.398 m2, zahrada,
a p. p. č. 2151 o výměře 734 m2, zahrada, nacházejících se v katastrálním území
Vratislavice nad Nisou, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví
č. 4482 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
ve správě příspěvkové organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
se sídlem U Balvanu 4117/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, hodnota pozemků
dle účetní evidence činí 6.272.386 Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát
dva tisíc tři sta osmdesát šest korun českých),
2.

a)

s ukončením správy nemovitého majetku: st. p. č. 2786 o výměře 223 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavby Jablonec nad Nisou, č.p. 2936, bydlení, nacházejících
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných na listu
vlastnictví č. 12137 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, ve správě příspěvkové organizace Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec,
IČO 70868476, hodnota pozemků dle účetní evidence činí 183.367 Kč (slovy:
jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých),

se svěřením nemovitého majetku k hospodaření: st. p. č. 2786 o výměře 223 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavby Jablonec nad Nisou, č.p. 2936, bydlení,
nacházejících se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou,
evidovaných na listu vlastnictví č. 12137 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, do správy k hospodaření příspěvkové
organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, se sídlem U Balvanu
4117/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, hodnota pozemků dle účetní evidence
činí 183.367 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých)
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit návrh na ukončení správy
a nového svěření nemovitého majetku k hospodaření, k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
b)

2)

Termín: 22. 02. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje:
a)

b)

návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace APOSS Liberec,
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO 71220071, a příspěvkové organizace
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, se sídlem U Balvanu 4117/2,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758,
Termín: 30. 04. 2022
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec,
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IČO 70868476, a příspěvkové organizace, Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, se sídlem U Balvanu 4117/2, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 75070758.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 62
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (65) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
– k. ú. Liberec (stavba „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí Libereckého kraje“)
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že je nutné zřídit věcné břemeno
v souvislosti se stavbou Parkovací dům, lávka a kultivace okolí Libereckého kraje.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 264/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
– k. ú. Liberec (stavba „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí Libereckého kraje“)
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) budoucí zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch pozemku
p. č. 4031 o výměře 1.082 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, nacházející
se v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví
č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, ve vlastnictví
Libereckého kraje, spočívající ve strpění uložení 2 ks kanalizačních přípojek a rozvodného
potrubí závlahového systému včetně příslušenství do pozemků p. č. 4035/9 o výměře 780 m2,
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. č. 5874 o výměře 6.677 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace nacházejících se v katastrálním území Liberec, obec
Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec, ve vlastnictví statutárního města Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, za předpokládanou úplatu ve výši
32.200 Kč (slovy: třicet dva tisíc dvě stě korun českých) bez DPH,
předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě č. OLP/273/2022 mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 63
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
b)

64. (66) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní projektové
a inženýrské práce pro akci Služby sociální péče TEREZA – objekt čp. 143“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že byly vybrány 3 architektonické
studie, které budou vyzvány k podání nabídky. Všem účastníkům, kteří splní předepsané podmínky
výběrového řízení, vyplatí zadavatel po vyhlášení výsledků výběrového řízení náhradu výloh
v paušální částce ve výši 65.000 Kč.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se zapojení se architektů z Libereckého kraje.
Mgr. Staněk rozdal k nahlédnut, členům rady kraje obdržená portfolia.
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Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 265/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní projektové
a inženýrské práce pro akci Služby sociální péče TEREZA – objekt čp. 143“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko – architektonický návrh
a kompletní projektové a inženýrské práce pro akci "Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace – přestavba nebo novostavba objektu čp. 143“ v souladu s § 27 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2.2. VZMR LK Kategorie „2“ - veřejná zakázka bude zadávána formou
uzavřené výzvy dle článku 11.4. Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání
veřejných zakázek,
2. text „Soutěžního zadání výběrového řízení“,
3.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/72/2022,

jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
a) řádní členové hodnotící komise:
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
náhradník: Ing. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Bc. Marie Vojtíšková, ředitelka organizace,
náhradník: Iva Nollová, finanční referentka organizace,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
b) odborní členové hodnotící komise:
Ing. arch. Filip Horatschke,
Ing. arch. Martin Hilpert,
Ing. arch. Jiří Janďourek,
MgA. Jakub Chuchlík,
Ing. Zdeněk Dřevěný,
Markéta Červinková
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 64
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (67) Veřejná zakázka „Kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec,
p. o., lokalita Vratislavice nad Nisou II“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
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Mgr. Staněk uvedl, že architekti musí pracovat se zelenomodrou strukturou a se Smart řešením.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 266/22/RK
Veřejná zakázka „Kompletní projektové a inženýrské práce pro akci APOSS Liberec, p. o.,
lokalita Vratislavice nad Nisou II“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1126/2021 mezi Libereckým krajem
a Ing. Arch. Jiřím Lukášem,
IČO 05215200,
a Ing. Arch. Petrem Portychem
IČO 06235271,
pro účely podání nabídky jednající ve společnosti Architekti Jiří Lukáš a Petr Portych,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 180.000 Kč, čímž dojde k navýšení celkové ceny na celkovou
částku 1.095.000 Kč (účastník není plátce DPH)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 65
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (68) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se požadavků, zpracování projektové dokumentace a komise
architektů.
Bez dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 267/22/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova
čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Zeyerova č. 31 pro potřeby
ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi Libereckým krajem
a společností Projektový ateliér DAVID s.r.o., IČO 27277577, se sídlem Ruprechtická 199,
460 14 Liberec 14, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 60.100 Kč bez DPH, tj. 72.721 Kč včetně
DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na celkovou částku 3.650.100 Kč bez DPH,
tj. 4.416.621 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
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hlasování č. 66

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

67. (35) Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Na jednání rady kraje byla znovu přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu. Uvedla, že byly provedeny změny osobních příplatků dle předchozí
komunikace. Důvodová zpráva bude doplněna následovně: Vzhledem k unikátnosti specifické skupiny
uměleckoprůmyslových škol bude výsledný osobní příplatek bonifikován v dohodnutém rozsahu.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 268/22/RK
Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 131 odst. 1 a § 124 odst. 1 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí Rady Libereckého kraje
č. 01/2007, s účinností od 1. března 2022 plat ředitelům příspěvkových organizací v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, ve výši dle přiložené obálky
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, doručit platové výměry ředitelům příspěvkových
organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 28. 02. 2022
hlasování č. 67
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (69) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce – IV“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 269/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, p. o. – stavební práce – IV“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu
16, p. o. – stavební práce – IV“ v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to účastníka
SPIDERS, s.r.o., se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581,
za nabídkovou cenu 15.486.178,35 Kč bez DPH, tj. 18.738.275,80 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/186/2021 mezi Libereckým krajem a společností SPIDERS,
s.r.o., se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 03. 2022
hlasování č. 68
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (71) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice III/28716 Kokonín
– Pulečný“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo obdrženo celkem 6 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 270/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“ 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 388.800 Kč bez DPH, tj. 470.448 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3705/2021 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, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 69
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (72) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/28716 Kokonín
– Pulečný
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo obdrženo celkem 5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 271/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“, v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
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práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to společnost REALSTAV MB, spol. s r. o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 108.000 Kč bez DPH,
tj. 130.680 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3704/2021
mezi Libereckým krajem a 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, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 70
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (73) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Podještědí
2022
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že byly obdrženy celkem 4 nabídky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 272/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Podještědí 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Podještědí 2022“ 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, ve znění pozdějších
předpisů, a to účastníka INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5,
460 01 Liberec, IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 52.000 Kč bez DPH, tj. 62.920 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3745/2021
mezi Libereckým krajem a dodavatelem 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, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 71
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (74) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Podještědí 2022
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 273/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Podještědí 2022
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Podještědí 2022“ 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 Contract management, a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČO: 05306035, za nabídkovou cenu 125.000 Kč bez DPH, tj. 151.250 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3746/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem 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, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 72
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (75) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
III/28310 Stružinec, rekonstrukce propustku
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že bylo obdrženo celkem 5 nabídek.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 274/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice III/28310
Stružinec, rekonstrukce propustku
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení dodavatele Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, v souladu s § 48 odst. 2 písm.
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - údaje
předložené účastníkem zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a mohou mít vliv
na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/28310 Stružinec, rekonstrukce
propustku“ 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, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka
Ing. Štěpán Illich,
IČO: 46433597, za nabídkovou
cenu 31.700 Kč bez DPH, tj. 38.357 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/21/2021,
mezi Libereckým krajem a dodavatelem Ing. Štěpán Illich,
IČO: 46433597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
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hlasování č. 73

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

74. (76) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice III/28310
Stružinec, rekonstrukce propustku
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že byly obdrženy celkem 2 nabídky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 275/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice III/28310
Stružinec, rekonstrukce propustku
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice III/28310 Stružinec, rekonstrukce propustku“
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 Ing. Štěpán Illich,
ČO: 464 33 597, za nabídkovou cenu 63.200 Kč bez DPH, tj. 76.472 Kč včetně
DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3742/2021 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem Ing. Štěpán Illich,
IČO: 464 33 597
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 74
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (81) RO č. 48/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje,
odbor silničního hospodářství
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Jedná se o přesun nevyužitých finančních
prostředků z loňského roku do letošního.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 276/22/RK
RO č. 48/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022 do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/22, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 265.679.644 Kč,
2.

navyšují výdaje kraje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství,
o celkovou částku 265.679.644 Kč, na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2021
do roku 2022 na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy spolufinancovaných ze zdrojů SFDI,
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vratku SFDI, výkupy pozemků, akci „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“,
PD cyklostezka sv. Zdislavy, úsek NB-Svor, Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci,
Demolice havarijních objektů v prostoru Ralsko, Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý
Kostel n./N. - úsek Cyklostezky sv. Zdislavy a PD-cyklostezka podél I/13 Kunratice
u Cv.-JB v P.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 48/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 75
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (82) Zahájení veřejné zakázky „Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí, I. etapa
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že bude probíhat rekonstrukce mostu
a silnice.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 277/22/RK
Zahájení veřejné zakázky „Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí, I. etapa
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí,
I. etapa“ v otevřeném podlimitním řízení, v souladu s § 56 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,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Taťána Štefelová, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Zadávací dokumentace“,
2.

66

Zápis ze 4. zasedání rady kraje ze dne 8. 2. 2022
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/190/2022

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
hlasování č. 76
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (84) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok,
Pavlovice
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 278/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok, Pavlovice
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2703-2 přes Dolský potok Pavlovice“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Taťána Štefelová, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/194/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 15. 03. 2022
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hlasování č. 77

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

78. (86) Veřejná zakázka „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ - dodatek č. 4
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o dodatek, jehož předmětem
jsou méněpráce. Dodal, že nejspíše bude ještě jeden dodatek ke smlouvě, a to dohoda o narovnání.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 279/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/232/2019 uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společnostmi SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6,
470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, Silnice Žáček, s. r. o., se sídlem Antonína Sovy 965/9,
470 01 Česká Lípa, IČO: 44569432, a Integra stavby, a. s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec
XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec, IČO: 25014391, pro účely veřejné zakázky vystupující
jako „SaM_SŽ_INTG II/270 Doksy - Dubá“, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 846.418,31 Kč bez DPH, tj. 1.024.166,16 Kč včetně DPH, konečná cena tedy činí
82.498.473,60 Kč bez DPH, tj. 99.823.153,06 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění
dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 78
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (87) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že se jedná o zahájení dlouho očekávané
akce. Akce je rozdělena na dvě části – komunikace a chodník.
Proběhla krátká diskuze týkající se návaznosti na projekt kanalizace.
Načež M. Půta požádal o opravu po projednání, a to doplnění návaznosti akcí a o konkrétní vyznačení
místa v ul. Vítkovská.
Ing. Borovička, MBA, přislíbil opravu po projednání.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 280/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Taťána Štefelová, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku, město Chrastava,
náhradník: Ing. Lenka Čermáková, referent dotací, město Chrastava,
schvaluje
1) text Zadávací dokumentace,
2)

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/201/2022 – akce A

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. 03. 2022
hlasování č. 79
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (88) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 281/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy“, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 88.292 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“,
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o zaslání konečné platby na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“,
která bude uvolněna do 10 dnů od schválení rozpočtového opatření č. 35/22 Radou Libereckého
kraje, nejpozději však do 28. 2. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto usnesení
řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 20. 02. 2022
hlasování č. 80
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

81. (91) Veřejná zakázka „Most ev. č. 2914-5 Bulovka“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 282/22/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 2914-5 Bulovka“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/683/2021 uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2,
Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 33.000 Kč
bez DPH, tj. 39.930 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 31.594 Kč bez DPH, tj. 38.228,74 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny o částku 1.406 Kč bez DPH, tj. 1.701,26 Kč včetně DPH,
a celková cena činí 7.311.231,67 Kč bez DPH, tj. 8.846.590,32 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, rezort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 03. 2022
hlasování č. 81
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (94) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice (bývalá
III/2601) Heřmánky“
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 283/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice (bývalá
III/2601) Heřmánky“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ 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 Ing. Štěpán Illich,
IČO: 46433597, za nabídkovou cenu 27.300 Kč bez DPH, tj. 33.033 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3888/2021
mezi Libereckým krajem a Ing. Štěpánem Illichem,
IČO: 46433597
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: 15. 03. 2022
hlasování č. 82
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (95) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice (bývalá
III/2601) Heřmánky“
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 284/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Silnice (bývalá III/2601)
Heřmánky“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ 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 Ing. Štěpána Illicha,
IČO: 46433597,
za nabídkovou cenu 72.300 Kč bez DPH, tj. 87.483 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/3889/2021 mezi Libereckým
krajem a Ing. Štěpánem Illichem,
IČO: 46433597
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: 15. 03. 2022
hlasování č. 83
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (96) Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál. Dodal, že byly obdrženy celkem 2 nabídky.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 285/22/RK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka STRABAG, a. s.,
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 6.799.863,72 Kč
bez DPH, tj. 8.227.835,09 Kč včetně DPH,
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schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3716/2021 mezi Libereckým krajem a společností STRABAG,
a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744
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: 15. 02. 2022
hlasování č. 84
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (83) Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně shrnul obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se zúčastní zasedání valné
hromady MMN, a. s., dne 4. 3. 2022.
PhDr. Riegerová informovala, že materiál neobsahuje výše odměn. Schvaluje se doporučení toho,
co schválila dozorčí rada.
Proběhla diskuze týkající se výše odměn.
Načež Mgr. Richter uvedl, že bude informovat členy rady kraje o výši odměn.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 286/22/RK
Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady MMN, a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
delegovat Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, ve smyslu
ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje
na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO 05421888, se sídlem Metyšova 465,
514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 4. 3. 2022
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit návrh
na delegaci zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti zastupitelstvu kraje.
Termín: 22. 02. 2022
hlasování č. 85
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (89) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „AED pro Liberecký kraj – III. fáze“
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
PhDr. Riegerová uvedla, že školení bude ještě pokračovat během letošního roku, z toho důvodu
je termín ukončení prodloužen do 30. 11. 2022.
M. Půta požádal o doplnění počtu nově nakoupených přístrojů.
PhDr. Riegerová přislíbila doplnění důvodové zprávy po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 287/22/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci na akci „AED pro Liberecký kraj – III. fáze“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 921.250 Kč, který je rozdělen
na investiční 760.000 Kč a neinvestiční 161.250 Kč příspěvek, Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 46744991, na výdaje spojené s realizací akce
„AED pro Liberecký kraj – III. fáze“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
do výše 760.000 Kč po již zrealizovaném nákupu „AED pro Liberecký kraj – III. fáze“
do 30 dnů od obdržení žádosti PO o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku, nejpozději však do 31. 3. 2022,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s již zrealizovaným nákupem akce
„AED pro Liberecký kraj – III. fáze“ do 31. 3. 2022,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 1 v termínu do 31. 3. 2022,

5.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
formou zálohové platby, ve výši 161.250 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí,
zřizovatelem,

6.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí „AED pro Liberecký kraj – III. fáze“
do 30. 11. 2022,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného neinvestičního
příspěvku“ dle přílohy č. 1 v termínu do 30. 11. 2022,

7.
8.

o předložení vyúčtování formou Oznámení o skutečné výši využitého provozního příspěvku
za rok 2022 dle přílohy č. 1 v termínu do 6. 2. 2023

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh, MUDr. Luďku Kramářovi, MBA, řediteli
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 18. 02. 2022
hlasování č. 86
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (93) Různé
V. Židek sdělil, že obdržel od University for Sustainable Development Eberswalde možnost zapojení
se do projektu, který se týká Jizerskohorských bučin. Projekt bude zaměřen na zvýšení ekologické
odolnosti z důvodu velké návštěvnosti. Jizerskohorské bučiny jsou na seznamu světového přírodního
a kulturního dědictví UNESCO.
Proběhla krátká diskuze týkající se projednání možnosti zapojení se do projektu s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR.
Dále informoval členy rady kraje o obdržení návrhu od Poznań University, v níž je možné se zapojit
do projektu, který se týká států kolem dolu Turów a jeho dopadu na životní prostředí. Uvedl,
že jde o testování nových technologií. Jedná se o výzkumný projekt.
Načež proběhla diskuze ke zmíněnému projektu.
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Mgr. Tulpa informoval, že dne 7. 2. 2022 obdržel rozhodnutí od Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky o přidělení dotace. Uvedl, že se jedná o 1/6 toho, oč bylo žádáno, tedy o částku
156 milionů Kč na 2 měsíce. Vše bude projednáváno s ekonomickým a právním odborem. Požádal
M. Půtu o svolání mimořádné rady kraje na pondělí dne 14. 2. 2022.
Žádné další podněty v rámci tohoto bodu nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 4. zasedání
rady kraje v roce 2022 v 10.40 hodin.

Ověřovatelé

Václav Židek

……………..………………….……

Mgr. Jiří Ulvr

………………………………………

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

Liberec 11. 2. 2022
Zapsala Bc. Markéta Berková
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