Z á p i s č. 7
ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 21. 2. 2022
Přítomno

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

Ověřovatelé

Martin Půta a Mgr. Vladimír Richter

Zapisovatelka

Jitka Machálková

7. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili on a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil
Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

RO č. 52/22 – úprava kapitoly 916 04
Z pís. Mgr. René Havlík
– účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol
a školských zařízení v roce 2022

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

3.

Veřejná zakázka „Místní komunikace,
Bedřichov (centrální parkoviště)
- Královka“ – změna zadávacích
podmínek

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

4.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení významného
agendového informačního systému
veřejné správy v rámci projektu Digitální
technická mapa Libereckého kraje,
Rozvoj e-Governmentu v Libereckém
kraji 2023 II“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. RO č. 52/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, která stručně představila předložený materiál.

Zápis ze 7. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 2. 2022
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 293/22/mRK
RO č. 52/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 52/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
24.041.581 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení na měsíc únor 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 52/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Veřejná zakázka „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
– změna zadávacích podmínek
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Sviták shrnul obsah předloženého materiálu a požádal o úpravu po projednání ve smlouvě
o provedení stavby, která je přílohou materiálu, a to v uvedeném § na jehož základě se smlouva
uzavírá. Správně bude opraveno na § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 294/22/mRK
Veřejná zakázka „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“
– změna zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek na 7. 3. 2022 u zadávacího řízení veřejné zakázky
„Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) - Královka“,
schvaluje
nový závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/139/2022, ze kterého byl v článku
X. odstraněn odst. 7, který se týká odkupu vyfrézovaného živičného materiálu, a upraven
původní odst. 8 (nově odst. 7), který se týká vlastnictví materiálů odstraněných při provádění
stavby
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: 28. 02. 2022
hlasování č. 4

pro

9

proti

0

2

zdržel se

0

byl přijat

Zápis ze 7. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 2. 2022
4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení významného agendového
informačního systému veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa
Libereckého kraje, Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023 II“
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů, a Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
M. Půta se dotázal na hodnotící kritéria.
Mgr. Otta vysvětlil způsob jakým byla hodnotící kritéria nastavena.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 295/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení významného agendového
informačního systému veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa
Libereckého kraje, Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023 II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení významného agendového
informačního systému veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého
kraje, Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023 II“ v otevřeném řízení, v souladu
s § 56 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,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Václav Židek, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí a zemědělství,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Denisa Kašpar Matoušová, projektový manažer
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
Ing. Pavel Matějka, příkazník DMVS LK,
náhradník, Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/3535/2021
a ukládá
3

Zápis ze 7. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 2. 2022
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: 30. 04. 2022
hlasování č. 5

pro

8

proti

0

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin
zasedání rady kraje v roce 2022 v 8.10 hodin.

zdržel se
M. Půta
Půta, hejtman,

1

ukončil

byl přijat

7.

mimořádné

Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Mgr. Vladimír Richter

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 21. 2. 2022
zapsala Jitka Machálková
4

