Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 1. 3. 2022
USNESENÍ č. 297/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1105/12/RK, 244/18/RK, 63/VI/20/RK, 441/21/RK, 1994/21/RK,
2007/21/RK, 2018/21/RK, 2019/21/RK, 2027/21/RK, 2057/21/RK, 2080/21/RK, 2117/21/RK,
2119/21/RK, 2123/21/RK, 2153/21/RK, 2158/21/mRK, 27/22/RK, 53/22/RK, 60/22/RK, 61/22/RK,
65/22/RK, 66/22/RK, 67/22/RK, 70/22/RK, 71/22/RK, 72/22/RK, 73/22/RK, 85/22/RK, 86/22/RK,
87/22/RK, 88/22/RK, 90/22/RK, 91/22/RK, 93/22/RK, 99/22/RK, 102/22/RK, 103/22/RK,
107/22/RK, 108/22/RK, 109/22/RK, 111/22/RK, 117/22/RK, 118/22/RK, 120/22/mRK,
121/22/mRK, 122/22/mRK, 123/22/mRK, 126/22/mRK, 127/22/mRK, 128/22/mRK, 129/22/mRK,
130/22/mRK, 131/22/mRK, 132/22/mRK, 134/22/RK, 136/22/RK, 137/22/RK, 138/22/RK,
139/22/RK, 142/22/RK, 149/22/RK, 150/22/RK, 151/22/RK, 153/22/RK, 154/22/RK, 155/22/RK,
156/22/RK, 161/22/RK, 162/22/RK, 163/22/RK, 164/22/RK, 165/22/RK, 166/22/RK, 168/22/RK,
179/22/RK, 180/22/RK, 181/22/RK, 182/22/RK, 183/22/RK, 188/22/RK, 189/22/RK, 190/22/RK,
191/22/RK, 192/22/RK, 199/22/RK, 200/22/RK, 202/22/RK, 203/22/RK, 206/22/RK, 209/22/RK,
210/22/RK, 214/22/RK, 215/22/RK, 216/22/RK, 217/22/RK, 218/22/RK, 219/22/RK, 225/22/RK,
227/22/RK, 229/22/RK, 230/22/RK, 231/22/RK, 232/22/RK, 233/22/RK, 243/22/RK, 244/22/RK,
245/22/RK, 250/22/RK, 251/22/RK, 252/22/RK, 253/22/RK, 254/22/RK, 255/22/RK, 257/22/RK,
265/22/RK, 276/22/RK, 281/22/RK, 285/22/RK, 286/22/RK, 287/22/RK, 288/22/mRK,
290/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1944/21/RK z 31. 1. 2022 na 31. 3. 2022,
- 2058/21/RK z 15. 2. 2022 na 31. 3. 2022.
USNESENÍ č. 298/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování usnesení č. 494/21/ZK, 496/21/ZK, 533/21/ZK, 562/21/ZK, 25/22/ZK, 31/22/ZK,
37/22/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
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USNESENÍ č. 299/22/RK
Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 3. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 3. 2022.
USNESENÍ č. 300/22/RK
Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 2. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 2. 2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, předložit písemnou informaci zastupitelstvu kraje o stádiu
projektů vodovodních řadů do oblasti Hrádecka a Frýdlantska.
Termín: 22. 03. 2022
USNESENÍ č. 301/22/RK
Dohoda o zrušení závazků ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti na zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce pracoviště Libereckého kraje, Česká Lípa
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/3600/2016 "Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce pracoviště Libereckého kraje,
Česká Lípa" mezi Libereckým krajem a Centroprojektem Group a.s., IČO 01643541, se sídlem
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dohody o zrušení závazků
vyplývajících se smlouvy o poskytnutí projektové činnosti hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 302/22/RK
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3625/2021 s ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, o darování vysoušečů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozsahu věcného daru – vysoušečů, poskytnutých ČR - Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, IČO: 70888744, na základě usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 511/21/ZK ze dne 30. 11. 2021, z 28 kusů na 25 kusů vysoušečů
v celkové pořizovací ceně ve výši 203.523 Kč,
schvaluje
dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. OLP/3625/2021 mezi Libereckým krajem a ČR - Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, IČO: 70888744,
jehož předmětem je změna rozsahu předmětu darování z 28 kusů vysoušečů na 25 kusů vysoušečů
v celkové pořizovací ceně 203.523 Kč
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání rozhodnutí o změně rozsahu poskytnutého věcného daru.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 303/22/RK
RO č. 64/22 - úprava v kapitole 917 01, rozhodnutí o poskytnutí finančního daru a poskytnutí
individuální dotace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele peněžitých
darů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši 10.000 Kč, bez vlivu na celkovou
bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
1) o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje Letcům Liberec z. s. plk. Františka
Truhláře, se sídlem Horská 333/4, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČO 05010918,
ve výši 10.000 Kč,
2) o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Česká membránová platforma, z. s., se sídlem Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa,
IČO: 22688218, na akci Konference MELPRO 2022, ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
1) darovací smlouvu č. OLP/360/2022 mezi Libereckým krajem a spolkem Letci Liberec
plk. Františka Truhláře, IČO 05010918, ve výši 10.000 Kč,
2)

smlouvu č. OLP/377/2022 o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavřenou mezi Libereckým krajem a žadatelem Česká membránová
platforma, z. s., se sídlem Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa, IČO: 22688218, na akci
„Konference MELPRO 2022“

a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 64/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2)

Termín: 29. 03. 2022
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat darovací smlouvu č. OLP/360/2022
mezi Libereckým krajem a výše uvedeným obdarovaným a smlouvu č. OLP/377/2022
o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a výše uvedeným žadatelem.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 304/22/RK
RO č. 65/22 – alokace zdrojů do rozpočtu 2022, kapitola 917 01 - Transfery
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 65/22, kterým se:
1) navyšují finanční zdroje kraje na rok 2022 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 300.000 Kč,
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navyšují výdaje kapitoly 917 01 – Transfery, odboru kanceláře hejtmana, v rozpočtu kraje 2022
o celkovou částku 300.000 Kč, Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra – obec Víchová nad Jizerou nákup dopravního automobilu
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 65/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
2)

USNESENÍ č. 305/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 5/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou č. 5/2022 Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, v termínu
3. - 4. 3. 2022 do Francie. Důvodem cesty je jeho účast na plenárním zasedání Evropského výboru
regionů.
USNESENÍ č. 306/22/RK
Vydání služebních platebních karet na držitele Hanu Mazánkovou a Bc. Marcelu Cechlovou
– oddělení hospodářské správy
Rada kraje po projednání
schvaluje
pořízení služebních platebních karet MasterCard typu SILVER CARD Komerční banky, a.s.,
pro zaměstnankyně odboru kancelář ředitele, oddělení hospodářské správy, paní Hanu Mazánkovou
a Bc. Marcelu Cechlovou, s celkovým týdenním limitem 250.000 Kč včetně pojištění těchto
služebních platebních karet a zřízení doplňkové služby SSL (secure sockets layer) k provádění
platebních transakcí těmito služebními platebními kartami prostřednictvím sítě Internet v souladu
s obchodními podmínkami poskytovatele
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, příslušné smlouvy k vydání služebních platebních karet včetně
pojištění a zřízení doplňkové služby SSL.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 307/22/RK
ZR-RO č. 54/22 – navýšení příjmů kraje z titulu zapojení fin. prostředků z veř. sbírky Vizitka
LK a navýšení výdajů v kap. 911 15 – Krajský úřad
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 54/22, kterým se navyšují příjmy kraje z titulu
zapojení finančních prostředků z veřejné sbírky Vizitka Libereckého kraje ve výši 4.000 Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele, ve výši 4.000
Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 54/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
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Termín: 29. 03. 2022

USNESENÍ č. 308/22/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnanci Libereckého kraje zařazenému
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.300 Kč,
b) vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnanci Libereckého kraje
zařazenému do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly
925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a darů příslušným
zaměstnancům Libereckého kraje zařazeným do krajského úřadu.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 309/22/RK
Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec,
příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uměleckých děl číslo OLP/358/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Oblastní galerií Liberec, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec I
- Staré město, IČ: 00083267
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou Smlouvu o výpůjčce
uměleckých děl číslo OLP/358/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 03. 04. 2022
USNESENÍ č. 310/22/RK
ZR–RO č. 58/22 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba, zajištění zubní
pohotovosti a protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 58/22, kterým se upravuje rozpis specifického
ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví
v úhrnné výši 15.336.400 Kč,
2.

s poskytnutím dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby
v úhrnné výši 15.336.400 Kč, a to níže uvedeným konkrétním společnostem v tomto rozsahu:
a) Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, ve výši 7.214.400 Kč,
b)

Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470
01 Česká Lípa, ve výši 1.694.000 Kč,
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c)
d)

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1.694.000 Kč,
MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.214.000 Kč,

Nemocnici Tanvald, s. r. o., IČO: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
ve výši 1.520.000 Kč,
s poskytnutím dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 5.000.000 Kč,
s poskytnutím dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč,
e)

3.

4.

5.

se zněním těchto smluv:
a)

smlouvy č. OLP/208/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,

b)

smlouvy č. OLP/209/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01
Česká Lípa, IČO: 27283518,
smlouvy č. OLP/210/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 00829838,
smlouvy č. OLP/211/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO: 05421888,

c)

d)
e)

f)

smlouvy č. OLP/212/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČO: 63145766,
smlouvy č. OLP/213/2022 o zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933,

smlouvy č. OLP/214/2022 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27283933
a ukládá
a) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 58/22 a smlouvy
ke schválení a poskytnutí vyrovnávacích plateb výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
g)

b)

Termín: 29. 03. 2022
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit na základě
kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí vyrovnávacích plateb a schválení smluv,
podpisy smluv.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 311/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Univerzální komunální stroj pro
MÚ“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Univerzální komunální stroj pro MÚ“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov,
p. o.“,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání informace
o uděleném souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 312/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, v celkové výši 71.428 Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc čtyřista dvacet osm korun
českých), od Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s., IČO: 26996766, se sídlem
B. Němcové 193/6, 370 00 České Budějovice,
se změnou účelu finančního daru, který byl odsouhlasen radou kraje dne 5. 10. 2021, usnesením
č. 1586/21/RK, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, a to
z původního účelu využití – na pokrytí nákladů spojených s odbornou konferencí operátorů
tísňových linek Libereckého kraje, na nový účel –nákup stropních panelů a nástěnných
akustických obrazů
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka Kramáře,
MBA.
Termín: 11. 03. 2022
b)

USNESENÍ č. 313/22/RK
Autobusy LK, s.r.o. - Příkazní smlouva „Správa podílu ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.,
a Autocentrum Nord, a.s.“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Příkazní smlouvu "Správa podílu ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s."
č. OLP/518/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Autobusy LK, s.r.o.,
IČ: 06897517, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, dle § 11 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za cenu 800.000 Kč bez DPH, tj. 968.000 Kč včetně
21% DPH, mimo nákladů na externí právní služby (případně další poddodavatele), jejichž výše bude
stanovena podle faktur vystavených poskytovatelem právních služeb (případně dalšími
poddodavateli)
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/518/2022,
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2.

Termín: 31. 03. 2022
Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli Autobusy LK, s.r.o., předložit radě kraje návrh dalšího
fungování společnosti od 1. 7. 2022.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 314/22/RK
Další postup v projektu Modernizace odbavovacích systémů – KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o přehledu funkcionalit v projektu Modernizace odbavovacích systémů a vyčíslených
nákladech na modernizaci,
schvaluje
navržený postup – objednání nezbytných funkcionalit v rámci modernizace odbavovacích systémů
ze strany KORID LK, spol. s r.o.
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
KORID LK, spol. s r.o., o rozhodnutí Rady Libereckého kraje,
2.

Termín: 15. 03. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, průběžně
informovat radu kraje o dalším postupu v projektu modernizace odbavovacích systémů.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 315/22/RK
Memorandum o spolupráci při obnově a provozu lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov
- Ještěd
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum o spolupráci při obnově a provozu lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov - Ještěd
č. OLP/521/2022, uzavírané mezi Libereckým krajem; společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226,
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1; statutárním městem Liberec, IČ: 00262978,
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 a společností TMR Ještěd a.s., IČ: 06080413,
se sídlem Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V – Kristiánov
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
memoranda o spolupráci č. OLP/521/2022.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 316/22/RK
RO č. 59/22 – úpravy kapitoly 917 05, přijetí účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
na rok 2022, příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 59/22, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté dotace poskytnuté
ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 na výplatu státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o částku 2.000.000 Kč,
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navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor
sociálních věcí, o částku 2.000.000 Kč, na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Liberec, příspěvková organizace,
Pekárkova 572/5, Liberec 15, ve výši 2.000.000 Kč, č. a. 05700051523, vedeno pod účelovým
znakem 13307
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 59/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
2.

USNESENÍ č. 317/22/RK
Poskytnutí mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím resortu sociálních
věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí v celkové výši
3.500.000,00 Kč těmto příspěvkovým organizacím:
a) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec,
IČO 70932522, akce č. 5501801501 „Jedličkův ústav – Koncepční řešení aktivizačního
prostoru CDS“ v celkové výši 180.000 Kč,
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52
Sloup v Čechách, IČO 48282928, akce č. 5501811509 „Domov důchodců Sloup
v Čechách. – Rekonstrukce cesty v parku“ v celkové výši 590.000 Kč,
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava
Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, akce č. 5501821512 „Domov
důchodců Jablonecké Paseky – Bezpečnostní lávky ke strojovnám výtahů“ v celkové výši
200.000 Kč,
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava
Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, akce č. 5501831512 „Domov
důchodců Jablonecké Paseky – Oprava střechy objektu A“ v celkové výši 490.000 Kč,
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava
Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, akce č. 5501841512 „Domov
důchodců Jablonecké Paseky – Oprava střechy objektu C“ v celkové výši 490.000 Kč,
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43
Český Dub, IČO 71220020, akce č. 5501851515 „Domov důchodců Český Dub – Osobní
automobil“ v celkové výši 500.000 Kč,
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097, akce č. 5501861521 „Domov a centrum aktivity
Hodkovice – Areálová komunikace“ v celkové výši 250.000 Kč,
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42
Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097, akce č. 5501871521 „Domov a centrum aktivity
Hodkovice – Areálové vozidlo elektrické“ v celkové výši 500.000 Kč,
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, akce č. 5501881522 „Domov
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2.

a CDS Jablonec nad Nisou – Projekt ke stavebnímu povolení – nástavba objektu CDS“
v celkové výši 300.000 Kč,
o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového příspěvku u akcí formou
zálohové platby ve výši 50 % do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další
závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace
o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 1,
nejpozději však do 9. 12. 2022,

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 9. 12. 2022,
o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu
do 16. 12. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění ředitelů
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2022
3.
4.

USNESENÍ č. 318/22/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení APOSS
Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s odvoláním Mgr. Ivany Vodrážkové, ředitelky zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071,
s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele APOSS Liberec,
příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071,
c) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Ivan Langr, náměstek primátora města Liberec, náhradník Pavel Kalous, vedoucí odboru školství
a sociálních věcí magistrát města Liberec,
Jan Gabriel, ředitel zařízení Dům seniorů Františkov, Liberec
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit informování
paní Mgr. Ivany Vodrážkové o odvolání z funkce ředitelky zařízení APOSS Liberec,
příspěvková organizace,
b)
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2.

3.

Termín: 07. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení APOSS Liberec,
příspěvková organizace,
Termín: 07. 03. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 17. 05. 2022

USNESENÍ č. 319/22/RK
Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice
pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, IČO: 71220046,
se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu ke zveřejnění
výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem, Lubomír Ležovič, náhradník místostarosta
obce Jindřichovice pod Smrkem,
Jan Gabriel, ředitel zařízení Dům seniorů Františkov, Liberec
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
b)

2.

Termín: 07. 03. 2022
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 17. 05. 2022

USNESENÍ č. 320/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Zeppelin CZ s. r. o., se sídlem Lipová 72, 251
01 Modletice, IČO: 18627226, ve prospěch zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se
sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 321/22/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného do správy zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku – vana GK 02, svěřeného zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65
Jindřichovice pod Smrkem, IČO: 71220046
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 322/22/RK
Aktualizace Transformačního plánu zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, v
Jestřebí
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Transformačního plánu zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, v Jestřebí
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat o tomto usnesení
ředitele příspěvkové organizace a manažerku projektového týmu.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 323/22/RK
Město Turnov – porušení rozpočtové kázně
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení
povinnosti stanové smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemce Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
u projektu „Technické zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole
a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši 204.956 Kč,
b)

žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (porušení
povinnosti stanové smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemce Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
u projektu „Oprava sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši
210.700 Kč,
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doporučuje
a) prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město
Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu
„Technické zhodnocení povrchů na hřišti při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední
odborné škole, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace“, ve výši 204.956 Kč, tj. 100 %
penále,
b) prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené
smlouvou) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Město
Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, u projektu „Oprava
sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově“, ve výši 210.700 Kč, tj. 100 % penále
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 324/22/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – DDÚ, SVP a ZŠ, Liberec, na zajištění
provozu pracovišť středisek výchovné péče v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Dětskému diagnostickému ústavu, středisku
výchovné péče a základní škole, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01
Liberec, na akci číslo 04806180000 „DDÚ, SVP a ZŠ, Liberec, p. o. – Zajištění provozu
pracovišť středisek výchovné péče v Libereckém kraji“ do výše 250.000 Kč,
se zněním smlouvy č. OLP/400/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče
a základní školou, Liberec, IČ 46748083, se sídlem U Opatrovny 444, 460 01 Liberec
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit smlouvu o poskytnutí dotace pro Dětský diagnostický ústav
Liberec, k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

2.

Termín: 29. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/400/2022
k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a to za podmínky schválení smlouvy Zastupitelstvem
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022

USNESENÍ č. 325/22/RK
ZR–RO č. 66/22 – úprava kapitol 912 04, 915 04, 917 04 OŠMTS a poskytnutí účelové dotace
Městu Turnov – Oprava střechy u Gymnázia Turnov
Rada kraje po projednání
souhlasí
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A. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace Městu Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, IČ: 00276227, na akci číslo 04812885008 „Oprava střechy části „B“ gymnázia
v Turnově“ do výše 500.000 Kč,
B. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 66/22, kterým se upravují kapitoly 912 04
– účelové příspěvky PO, 915 04 – významné akce a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 520.000 Kč následovně:
1.
a)
b)
2.

3.

snížení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 520.000 Kč, v tom:
snížení akce číslo 0450050000: Podpora aktivit příspěvkových organizací o částku
20.000 Kč,
snížení akce číslo 04503370000: Rezervy v kapitole 912 – opravy a havárie v průběhu roku
2022 na objektech OŠMTS o částku 500.000 Kč,
navýšení kapitoly 915 04 – významné akce, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 20.000 Kč, navýšení akce číslo 04805900000: Cesta za snem, z. s. – Handy Cyklo
Maraton,
navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o částku 500.000 Kč, nová akce číslo 04812885008: Město Turnov – Oprava střechy části
„B“ gymnázia v Turnově,

C. se zněním Smlouvy č. OLP/410/2022 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 00276227
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti:
a) předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 66/22, rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace a smlouvu č. OLP/410/2022 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
b) zaslat výpis tohoto usnesení příjemci dotace, po schválení změny rozpočtu – rozpočtového
opatření č. 66/22 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 326/22/RK
RO č. 53/22 – 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. 53/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 86.175 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 86.175 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 53/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
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USNESENÍ č. 327/22/RK
RO č. 56/22 – zapojení přijaté dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a navýšení výdajů
v kapitole 923 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 56/22, kterým se:
a) navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 2.699.299,58 Kč z titulu přijetí
druhé zálohové platby ve výši 50 % dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci
projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 30_21_011_66,
b) navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje – kapitola 923 04 – spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 2.699.299,58 Kč na realizaci
projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7, prostřednictvím níže uvedených
partnerů projektu,
Organizace:

Základní škola a mateřská škola,
Kamenický Šenov, náměstí Míru 616,
příspěvková organizace
Školní jídelna Chrastava, Turpišova
343, okres Liberec – příspěvková
organizace
Mateřská škola, Nové Město pod
Smrkem, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Mírová 81, Mimoň, příspěvková
organizace
Mateřská škola Železný Brod,
Slunečná 327, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Broumovská
847/7, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Pátova
406, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Františka
Ladislava Riegra Semily, příspěvková
organizace
Základní škola Železný Brod, Školní
700, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, U Školy
222/6, příspěvková organizace

Rozdělovaná částka zálohy odpovídající druhé
zálohové platbě ve výši 50 % přiznané dotace
2.699.299,58 Podíl EU v Kč Podíl ČR v Kč
(85 %)
(15 %)
39.044,25
33.187,61
5.856,64

Celková výše
přiznané dotace v
Kč
5.398.599,15
78.088,50

49.651,88

42.204,10

7.447,78

99.303,75

72.121,88

61.303,60

10.818,28

144.243,75

66.543,75

56.562,18

9.981,57

133.087,50

32.707,50

27.801,38

4.906,12

65.415,00

29.767,50

25.302,38

4.465,12

59.535,00

32.799,38

27.879,47

4.919,91

65.598,75

13.257,30

11.268,71

1.988,59

26.514,60

87.491,25

74.367,56

13.123,69

174.982,50

38.128,13

32.408,92

5.719,21

76.256,25

26.066,25

22.156,31

3.909,94

52.132,50
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Základní škola Tanvald, Sportovní
576, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
Desná, okres Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Základní škola Nový Bor, Generála
Svobody 114, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Švermova
403/40, příspěvková organizace
Základní škola Karla Hynka Máchy
Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká
Lípa – příspěvková organizace
Základní škola Koberovy, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola Turnov, Žižkova 518,
příspěvková organizace
Mateřská škola Jilemnice,
příspěvková organizace
Základní škola Rovensko pod
Troskami, příspěvková organizace
Mateřská škola Dubá-příspěvková
organizace
Mateřská škola Rovensko pod
Troskami, příspěvková organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ“,
Liberec 30, Skloněná 1414,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Sokolovská
328, příspěvková organizace
Mateřská škola, Liberec, Stromovka
285/1, příspěvková organizace
Základní škola, Základní umělecká
škola a Mateřská škola, Frýdlant,
okres Liberec
Základní škola, Česká Lípa,
Šluknovská 2904, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola
Barvířská, Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše,
Česká Lípa, Mánesova 1526,
příspěvková organizace
Školní jídelna Frýdlant, okres
Liberec, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Vrchlického
262/17, příspěvková organizace

92.137,50

78.316,88

13.820,62

184.275,00

157.221,75

133.638.49

23.583,26

314.443,50

27.930,00

23.740,50

4.189,50

55.860,00

23.625,00

20.081,25

3.543,75

47.250,00

98.996,62

84.147,13

14.849,49

197.993,25

6.741,00

5,729,85

1.011,15

13.482,00

35.831,25

30.456,56

5.374,69

71.662,50

24.475,50

20.804,18

3.671,32

48.951,00

24.714,38

21.007,22

3.707,16

49.428,75

45.990,00

39.091,50

6.898,50

91.980,00

18.427,50

15.663,38

2.764,12

36.855,00

20.475,00

17.403,75

3.071,25

40.950,00

10.442,25

8.875,91

1.566,34

20.884,50

43.706,25

37.150,31

5.555,94

87.412,50

24.358,95

20.705,10

3.653,85

48.717,90

59.718,75

80.760,94

8.957,81

119.437,50

36.541,05

31.059,89

5.481,16

73.082,10

56.962,50

48.418,13

8.544,37

113.925,00

78.671,25

66.870,56

11.800,69

157.342,50

20.163,68

17.139,12

3.024,56

40.327,35
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Základní škola Dubá – příspěvková
organizace
Mateřská škola Koberovy,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola, Stráž
pod Ralskem, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
Roztoky u Jilemnice, příspěvková
organizace
Základní škola Turnov, Skálova 600,
příspěvková organizace

49.392,00

41.983,20

7.408,80

98.784,00

3.950,10

3.357,58

592,52

7.900,20

71.780,63

61.013,52

10.767,11

143.561,25

5.762,40

4.898,04

864,36

11.524,80

8.279,25

7.037,36

1.241,89

16.558,50

Mateřská škola Špičák, Česká Lípa,
Zhořelecká 2607, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, Dobiášova
851/5, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková
organizace
Základní škola Lidická, Hrádek nad
Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec,
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Švédská 14, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Školní
2520, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Raspenava, okres Liberec –
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Střelecká 14, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
Višňová, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola, Lázně Libverda, okres
Liberec – příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola pro
tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
logopedická, příspěvková organizace
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec,
Gagarinova 788/9, příspěvková
organizace
Základní škola Nové Město pod
Smrkem, příspěvková organizace
Základní škola Železný Brod,
Pelechovská 800, příspěvková
organizace

55.125,00

46.856,25

8.268,75

110.250,00

47.565,00

40.430,25

7.134,75

95.130,00

30.991,80

26.343,03

4.648,77

61.983,60

8.400,00

7.140,00

1.260,00

16.800,00

28.848,75

24.521,44

4.327,31

57.697,50

89.775,00

76.308,75

13.466,25

179.550,00

108.517,50

92.239,88

16.277,62

217.035,00

19.963,12

16.968,66

2.994,46

39.926,25

21.205,80

18.024,93

3.180,87

42.411,60

32.119,50

27.301,58

4.817,92

64.239,00

57.036,00

48.480,60

8.555,40

114.072,00

50.071,87

42.561,09

7.510,78

100.143,75

39.046,87

33.189,84

5.857,03

78.093,75

75.993,75

64.594,69

11.399,06

151.987,50

38.115,00

32.397,76

5.717,24

76.230,00
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Základní škola, Liberec, U Soudu
369/8, příspěvková organizace
Samostatná školní jídelna, Česká
Lípa, 28. října 2733, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola,
Dětřichov, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Hejnice, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola
Volfartice, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Mateřská škola Lázně Libverda, okres
Liberec-příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Osečná, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Studenec, okres Semily, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, Na Výběžku
118, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
Velké Hamry, příspěvková organizace
Masarykova základní škola,
příspěvková organizace
Mateřská škola "Lísteček",
Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola U Lesa Nový Bor,
Boženy Němcové 539, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Palackého 37, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Pod
Ralskem 572, Mimoň, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Hrádek nad Nisou – Loučná,
příspěvková organizace
Základní škola Jenišovice, okres
Jablonec nad Nisou – příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Nová
Ves, okres Liberec, příspěvková
organizace
Mateřská škola Plavy, okres Jablonec
nad Nisou – příspěvková organizace

59.351,25

50.448,56

8.902,69

118.702,50

76.072,50

64.661,63

11.410,87

152.145,00

24.759,00

21.045,15

3.713,85

49.518,00

24.475,50

20.804,17

3.671,33

48.951,00

6.998,25

5.948,51

1.049,74

13.996,50

6.247,50

5.310,38

937,12

12.495,00

7.717,50

6.559,87

1.157,63

15.435,00

10.290,00

8.746,50

1.543,50

20.580,00

5.145,00

4.373,25

771,75

10.290,00

42.126,00

35.807,10

6.318,90

84.252,00

90.588,75

77.000,43

13.588,32

181.177,50

3.885,00

3.302,25

582,75

7.770,00

15.120,00

12.852,00

2.268,00

30.240,00

2.677,50

2.275,87

401,63

5.355,00

10.933,12

9.293,16

1.639,96

21.866,25

52.001,25

44.201,06

7.800,19

104.002,50

2.480,62

2.108,52

372,10

4.961,25

5.145,00

4.373,25

771,75

10.290,00

6.431,25

5.466,56

964,69

12.862,50
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Mateřská škola "Rolnička", Liberec,
Truhlářská 340/7, příspěvková
organizace

10.206,00

8.675,10

1.530,90

20.412,00

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 56/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 328/22/RK
RO č. 57/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství územních
samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 57/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
609.149.730 Kč na financování škol a školských zařízení zřízených krajem a obcemi v roce 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 57/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 329/22/RK
RO č. 68/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí finančního daru za vítězství
v mezinárodní soutěži
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 68/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 4.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, následovně:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04700020000 – Soutěže-podpora talentovaných dětí
a mládeže ve výši 4.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04812890000 –
finanční
dar za reprezentaci Libereckého kraje ve výši 4.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
datum narození
trvale
bytem
za vítězství v mezinárodní soutěži Národní cena za studentský
design 2021 – JUNIOR ve výši 4.000 Kč,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/388/2022, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem
a
jako obdarovaným
a ukládá
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1.

2.

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 68/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení darovací
smlouvy č. OLP/388/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 330/22/RK
Jmenování členů konkurzních komisí pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů
o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1. Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace, psycholožka;
Ing. Mgr. Petr Zdráhala, pedagogický pracovník školy;
Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Ing. Martin Oumrt, člen školské rady,
2.

3.

Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace, psycholožka;
Ing. Dagmar Panošová, Ph.D., pedagogická pracovnice školy;
Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Leona Šedková, členka školské rady,
Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
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Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Mgr. Fronika Burešová, ředitelka Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace, psycholožka;
Mgr. Zuzana Chrásková, pedagogická pracovnice školy;
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Pavel Kozelek, člen školské rady,
4. Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise;
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje;
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství;
Mgr. Věra Provazníková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně
pedagogického centra, Semily, příspěvková organizace, psycholožka;
Mgr. Jaroslav Šíma, pedagogický pracovník školy;
PhDr. Vladimír Píša, školní inspektor Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Jakub Ouhrabka, člen školské rady,
souhlasí
dle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, aby byli přizváni odborníci s hlasem poradním, kteří nejsou
členy konkurzní komise, ke konkurznímu řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1. Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvkové organizace,
a)
b)

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Liberec,
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci, sociální
partner školy,

2.

Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkové
organizace,
a) RNDr. Jiří Čeřovský, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou,
b) Ing. Rudolf Šrámek, zástupce firmy ZF Automotive Czech s.r.o., sociální partner školy,

3.

Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvkové organizace,
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Liberec,

4.

Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvkové organizace,

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Liberec,
Ing. Roman Kracík, MBA, ředitel agentury Kooperativa pojišťovna, a. s., sociální partner
školy
a ukládá
a)
b)
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování jednotlivých členů
konkurzních komisí k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 331/22/RK
Výroční zprávy o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem za školní
rok 2020/2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o výročních zprávách o činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
za školní rok 2020/2021.
USNESENÍ č. 332/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) finančního daru:
ve výši 34.000 Kč na nákup matrací pro klienty dětského domova od společnosti Invista Investment
Group s.r.o., se sídlem Liliová 248/8, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 09708073, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Zámecká 1, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace,
IČ: 49864351,
b) věcných darů:
1. 5 x MBX kolo v hodnotě 32.500 Kč a 5 x dětská helma na kolo v hodnotě 8.500 Kč, celkem
tedy v hodnotě 41.000 Kč od společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, 160 00
Praha 6, IČ: 26493993, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá –
Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
41 ks matrací a 41 ks matracových chráničů v celkové hodnotě 51.029,10 Kč pro potřeby
dětí a mládeže školního věku od společnosti Hilding Andres Česká republika a.s., se sídlem
Branská 329, 514 01 Jilemnice, IČ: 26173212, do vlastnictví příspěvkové organizace
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková
organizace, IČ: 00856037,
nadačních příspěvků:
2.

c)

1.

2.

3.

ve výši 296.000 Kč na náklady spojené s projektem Comenius (úhrada odměn za dohodu
o provedení práce za terapie ve výši 168 tis. Kč pro 6 dětí v DD a za doučování pro 7 dětí
v DD v měsících únor - červen, září - prosinec 2022 a leden 2023 ve výši 128 tis Kč)
od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1,
IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,
ve výši 166.000 Kč na náklady spojené s projektem Comenius (zajištění arteterapie,
logopedie a indikované primární prevence) od Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem
Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, IČ: 28514319, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Zámecká 1, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
ve výši 25.000 Kč na nákup školních potřeb, her a hraček pro zrakově postižené klienty
od NADACE LEONTINKA, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha – Ruzyně,
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4.

IČ: 27378179, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace, IČ: 70972826,
ve výši 93.140 Kč na pokrytí nákladů spojených s prázdninovými aktivitami dětí
z dětského domova od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
IČ: 26721511, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 01. 04. 2022
USNESENÍ č. 333/22/RK
Mimořádné čerpání prostředků fondů u příspěvkové organizace resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s mimořádným čerpáním prostředků fondu investic ve výši 750.000 Kč na akci „Výměna otvorových
výplní – ul. 28. října 516“ u příspěvkové organizace Střední škola, Semily, příspěvková organizace,
IČ: 00528714
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkové organizace resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 01. 04. 2022
USNESENÍ č. 334/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v objektu SPŠSE
a VOŠ Liberec“ SPŠSE a VOŠ, Liberec, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken v objektu
SPŠSE a VOŠ Liberec“ Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší
odbornou školou, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, v souladu se Směrnicí RK
č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého
rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 335/22/RK
Memorandum o spolupráci a podpoře při přípravě a uskutečnění mezinárodního festivalu
sportovních filmů Sport Film Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Memorandum o spolupráci a podpoře při přípravě a uskutečnění mezinárodního soutěžního festivalu
sportovních filmů v Česku SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL s
důrazem na festivalové finále č. OLP/383/2022 mezi Libereckým krajem, Statutárním městem
Liberec, Technickou univerzitou v Liberci, se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČO: 46747885,
a SPORTFILM LIBEREC z.s., se sídlem Jablonecká 88/18, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec,
IČO: 08152977
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Memoranda
o spolupráci a podpoře při přípravě a uskutečnění mezinárodního soutěžního festivalu sportovních
filmů v Česku SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL s důrazem
na festivalové finále, číslo OLP/383/2022 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 336/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR „Skenovací zařízení pro digitalizaci původních
záznamových médií hudebních automatofonů (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že II. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Skenovací zařízení pro digitalizaci původních
záznamových médií hudebních automatofonů (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu se
Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Technická
univerzita
v
Liberci,
se
sídlem
Studentská
1402/2,
460
01,
Liberec
– Liberec I-Staré Město, IČO 46747885, za nabídkovou cenu 930.000 Kč bez DPH, tj. 1.125.300 Kč
vč. DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/3719/2021 mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci,
se sídlem Studentská 1402/2, 460 01, Liberec – Liberec I-Staré Město, IČO 46747885
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 337/22/RK
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Aktualizaci Regionální
surovinové politiky Libereckého kraje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 29. 03. 2022
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USNESENÍ č. 338/22/RK
Poskytnutí dotace na „Organizačně technické zajištění ISRR Krkonoše 2022“, žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí a smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/375/2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele Krkonoše
– svazek měst a obcí na „Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje
regionu Krkonoše 2022“,
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898, na projekt
„Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2022“,
2) s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/375/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem Krkonoše – svazek měst
a obcí, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
k projednání:
1) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krkonoše – svazek měst a obcí
se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898, na projekt „Organizačně technické
zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2022“,
2)

Termín: 29. 03. 2022
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/375/2022, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898.
Termín: 29. 03. 2022

USNESENÍ č. 339/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz
pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení,
s globální homologací 2. stupně“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta s podezřením
na vysoce nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení, s globální homologací 2. stupně“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to
účastníka FOSAN s.r.o., IČO 64509214, se sídlem Řeznovice 86, 664 91, Ivančice za nabídkovou
cenu 4.506.000 Kč bez DPH, tj. 5.452.260 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/3533/2021 mezi Libereckým krajem a společností FOSAN s.r.o.,
IČO 64509214, se sídlem Řeznovice 86, 664 91, Ivančice
a ukládá
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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: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 340/22/RK
Vyhlášení programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů
na pevná paliva - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou účelu programu 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích
kotlů na pevná paliva“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“
ve znění: „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle 3., 4., 5. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle
s ekodesignem.“,
2) s neuplatněním článku 12 Pravidel pro publicitu ze Zásad pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Libereckého kraje s ohledem na charakter příjemce vyhlášeného programu 2.8
„Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“ Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“,
3) s Vyhlášením a podmínkami programu 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby
u domácích kotlů na pevná paliva“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
„regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 800.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace,
se zmocněním Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, k zastupování
Libereckého kraje při:
- uzavírání smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje
– program Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva,
včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných mezi Libereckým krajem
a příjemci dotací, a dále při podepisování sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace,
výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje Vyhlášení a podmínky programu 2.8 „Podpora dodatečné instalace
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“ Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory „regionální rozvoj“, k projednání a ke schválení,
4)

2.

Termín: 29. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/15/2022,
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 29. 03. 2022

USNESENÍ č. 341/22/RK
Změna ve složení komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“
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Rada kraje po projednání
odvolává
1) prof. Ing. Pavla Mokrého, Ph.D., jako člena komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum,
vývoj a inovace v Libereckém kraji“ za Technickou univerzitu v Liberci,
2) Doc. Ing. Miroslava Malého jako zástupce člena komise rady kraje s názvem „Rada
pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“ za Technickou univerzitu v Liberci,
jmenuje
1) prof. Dr. Ing. Petra Lenfelda jako člena komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj
a inovace v Libereckém kraji“ za Technickou univerzitu v Liberci,
2) prof. Ing. Zdeňka Plívu, Ph.D., jako zástupce člena komise rady kraje s názvem „Rada
pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“ za Technickou univerzitu v Liberci
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, informovat o změně ve složení Rady pro výzkum, vývoj
a inovace její členy.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 342/22/RK
Výroční zpráva Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
Výroční zprávu Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2021 včetně plánu
aktivit na rok 2022 pro jednotlivé pilotní projekty
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Výroční zprávu Akčního
plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2021 včetně plánu aktivit na rok 2022
pro jednotlivé pilotní projekty Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 343/22/RK
Veřejná zakázka „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů z depozitářů)“
– změna zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 23. 3. 2022 u zadávacího řízení veřejné zakázky „3D laser
skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů z depozitářů)“,
schvaluje
nový závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/111/2022, kde byl v článku III., odst. 1 upraven termín
plnění veřejné zakázky z 6 na 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a v článku VIII., odst. 1 byla
upravena záruční lhůta z 60 na 24 měsíců
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 28. 03. 2022
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USNESENÍ č. 344/22/RK
Vyjádření podpory projektu “Přeshraniční spolupráce inovačních ekosystémů v oblasti
adaptace na změnu klimatu v urbanizovaném prostředí”
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyjádřením podpory bez finanční účasti Libereckého kraje pro realizaci projektu Technické
univerzity v Liberci s názvem “Přeshraniční spolupráce inovačních ekosystémů v oblasti adaptace na
změnu klimatu v urbanizovaném prostředí” formou osobního dopisu Martina Půty, hejtmana
Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, osobní dopis k podpisu.
Termín: 10. 03. 2022
USNESENÍ č. 345/22/RK
Schválení kupní a darovacích smluv - Ukrajina
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup satelitních telefonů THURAYA XT-PRO",
a to účastníku INTV, spol. s. r. o., IČO: 40766063, se sídlem Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2,
za nabídkovou cenu 22.770 Kč bez DPH, 27.551,70 Kč včetně DPH 21 % za 1 kus satelitního
telefonu,
schvaluje
a) kupní smlouvu č. OLP/541/2022 mezi Libereckým krajem a společností INTV, spol. s. r. o.,
IČO: 40766063, se sídlem Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2 jejímž předmětem je nákup 20
kusů satelitních telefonů značky Thuraya XT-PRO pro Vinnytskou oblastní státní správu,
b) darovací smlouvu č. OLP/535/2022 mezi Libereckým krajem coby dárcem a Vinnytskou
oblastní státní správou, se sídlem Khmelnytske shose 7, Vinnytsia, 21000, Ukrajina,
identifikační číslo organizace: 20089290 coby obdarovaným,
c) darovací smlouvu č. OLP/536/2022 mezi Libereckým krajem a charitativní organizací Podilska
Hromada, komunitní nadace, se sídlem: Bratslavska 27A, Vinnytsia, Ukrajina, registrační číslo:
35904183, coby obdarovaným
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat kupní smlouvu č. OLP /541/2022.
Termín: 07. 03. 2022
USNESENÍ č. 346/22/RK
Návrh na ukončení Memoranda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Orenburskou oblastí
Ruské federace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o ukončení Memoranda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Orenburskou oblastí Ruské federace
uzavřeného dne 24. května 2012 v Liberci
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, informovat dopisem gubernátora Orenburské oblasti o ukončení
Memoranda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Orenburskou oblastí Ruské federace.
Termín: 15. 03. 2022
USNESENÍ č. 347/22/RK
RO č. 60/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
– záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o finanční podporu na tuto akci a do této výše:

žadatel

Zpěvem společně –
z.s.

IČO/datum sídlem/trvale
nar.
bytem

08152764

název akce

Gorkého 591/24, Koncert ku
460 01 Liberec I – příležitosti
Staré Město
oslav J. A.
Komenského

Název
návrh fin.
parametru
předpokládaný
částky
termín konání
zaštiťujícího
akce
radního
29. 3. 2022

15 000 Kč Doba konání
akce

Hodnota
parametru

1 den

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 60/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši
15.000 Kč,
a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 7806930000 s
názvem „Koncert ku příležitosti oslav J. A. Komenského“ v celkové výši 15.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly,
2. smlouvu č. OLP/261/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Zpěvem společně, z. s. se sídlem
Gorkého 591/24, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 08152764 na projekt „Koncert
ku příležitosti oslav J. A. Komenského“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál
rozpočtové opatření č. 60/22 jako písemnou informaci,
b)

2)

Termín: 29. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/261/2022 k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené
k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 348/22/RK
Realizace projektu Křišťálové údolí – objednávka č. OBJ/104/2022 na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/104/2022, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017,
uzavřené mezi Libereckým krajem a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., se sídlem
U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48267210, jejímž předmětem je specifikace
činností spojených s realizací projektu Křišťálové údolí
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit objednávku č. OBJ/104/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 18. 03. 2022
USNESENÍ č. 349/22/RK
ZR-RO č. 49/22 úprava v kapitole 926 07 – Dotační fond a vyhlášení dotačního programu 7.3
Stavebně historický průzkum
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 49/22 kterým se upravují výdaje v kapitole
926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to tak že:
a) se snižují nespecifikované rezervy programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji,
v celkové výši 201.700 Kč,
b) se snižuje specifický ukazatel 7030017 ŘKF Vítkov u Chrastavy – SHP kostel Horní
Vítkov v celkové výši 48.300 Kč,
a současně se navyšují nespecifikované rezervy 7.3 Stavebně historický průzkum v celkové
výši 250.000 Kč, bez vlivu na celkový objem rozpočtu LK,
s podmínkami a vyhlášením programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok
2022, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace, oblast podpory 7. Kultura,
památková péče a cestovní ruch, program 7.3 Stavebně historický průzkum s předpokládaným
objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 250.000 Kč
c)
2.

a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 49/22, k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit podmínky a Vyhlášení dotačního programu 7.3 Stavebně
historický průzkum k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 350/22/RK
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Poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti kultury v režimu blokové
výjimky – úprava vzorových smluv a uzavření dodatků
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s novým zněním vzorových smluv v oblasti kultury, a to: Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu
blokové výjimky – investiční, Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky –
neinvestiční, Smlouvy o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky – neinvestiční víceleté,
které budou uzavírány s budoucími příjemci od roku 2022,
2. se vzorovým dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky v oblasti
kultury, jejímž předmětem je změna v rozsahu a způsobu vyúčtování projektu, a který bude
uzavřen mezi Libereckým krajem a těmito příjemci:
a)

Obcí Křižany, se sídlem Křižany 340, 463 53 Křižany, IČO: 00262943 na projekt
„Dixieland v Křižanech“, č. OLP/3583/2020,

b)

AB Studio“, se sídlem Velvarská 1649/13, 160 00 Praha 6, IČO: 22905499 na projekt
„Letní jazzová dílna Karla Velebného“, č. OLP/3704/2020,
Kino Varšava z. s., se sídlem Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec 1, IČO: 22609768
na projekt „Nisa film festival“, č. OLP/3792/2020,

c)
d)

e)
f)
g)

h)

Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se sídlem U Muzea 4, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 00079481 na projekt „Mezinárodní trienále skla a bižuterie – ročník 2020,
2023 a 2026“, č. OLP/3827/2020,
Yashica Events a.s., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 07306041
na projekt „LétoFest Liberec“, č. OLP/3949/2020,
Progres, z. s., se sídlem Norská 2574, 470 06 Česká Lípa, IČO: 70869758 na projekt
„Festival Všudybud“, č. OLP/3980/2020,
Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, 101 00
Praha 10 – Vinohrady, IČO: 22813861 na projekt „ANIFILM, Mezinárodní festival
animovaných filmů, Liberec“, č. OLP/132/2021,
Kultura, z.s., se sídlem Hrdinů 514/28, 460 01 Liberec, IČO: 05120446 na projekt „Majáles
Liberec 2021 - 2023“, č. OLP/1120/2021,

Bohemorum, s.r.o., se sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 28689810
na projekt „MHF Lípa Musica“, č. OLP/3245/2021
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit vzorové smlouvy a vzorový dodatek ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
i)

USNESENÍ č. 351/22/RK
RO č. 67/22 - kapitola 917 07 - poskytnutí dotací v programu Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 67/22, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých aktivit“, v celkové výši 600.000 Kč a současně se navyšují výdaje,
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č.

1.

2.

Příjemce/
forma

Výše
dotace v
Kč

Termín
realizace
projektu

* doba trvání
akce – 3 dny

18.000 Kč

3. 1. – 30.
12. 2022

ne

45598592

* doba trvání
akce – 3 dny

42.000 Kč

1. 1. – 30.
6. 2022

ne

06810942

* počet dní
krajského kola
přehlídky – 2
dny
* počet
hlasových
seminářů – 1
* počet
lektorských
seminářů – 3
* počet
individuálních
konzultací
s recitátory - 10

35.000 Kč

1. 2. – 30.
6. 2022

ne

71294511

* počet dní
krajského kola
přehlídky – 1
den
* počet dní
okresního kola
přehlídky – 2
dny

30.000 Kč

1. 2. – 30.
6. 2022

ne

Název projektu/
účel projektu

Sídlo/
bydliště

IČ/
nar.

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Josefův
Důl
spolek

Josefodolské divadelní jaro
2022
Krajská postupová přehlídka
venkovských divadelních
souborů „Josefodolské
divadelní jaro“ je postupová
přehlídka venkovských
divadelních souborů na
Národní přehlídku do
Vysokého n. J., Krakonošův
divadelní podzim, koná se ve
dnech 6. - 8. 5. 2022

Josefův Důl
100, 46844
Josefův Důl

60254173

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Lomnice
nad Popelkou
spolek

24. krajská postupová
přehlídka ochotnických
souborů Jizerské oblasti
24. ročník krajské postupové
přehlídky Jizerské oblasti
proběhne od 3. 3. do 6. 3.
2022 za účasti 7 souborů
převážně z Libereckého
kraje. Dle statutu přehlídky
má odborná porota, která
hodnotí každé představení,
právo nominace na národní
přehlídku.

Plk.
Truhláře 2,
51251
Lomnice
nad
Popelkou

3.

Dramacentrum
Bezejména,
z.s.
spolek

Přehlídka uměleckého
přednesu a divadel poezie
Libereckého kraje
Podpora postupové soutěže
Krajská postupová přehlídka
uměleckého přednesu a
divadel poezie s postupem na
Wolkrův Prostějov, Liberecký
kraj.

4.

Dům dětí a
mládeže
Větrník,
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Postupové přehlídky
dětských recitátorů 2022 v
Libereckém kraji
Podpora postupové soutěže v
recitaci. Žadatel zorganizuje
okresní kolo v Liberci a
krajské kolo Libereckého
kraje. Na krajské kolo

Nezvalova
658/15,
46015
Liberec XV

Riegrova
1278/16,
46001
Liberec
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

zavádí se nové specifické ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v úhrnném objemu 600.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého v celkové výši 600.000 Kč
na podporu postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit níže uvedeným příjemcům:

Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 3. 2022
navazuje celostátní přehlídka
v gesci NIPOS-ARTAMA.

5.

6.

7.

8.

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Regionální kola pěveckých a
hudebních soutěží
pořádaných DDM Vikýř
Pořádání postupových
soutěží na úrovni
regionálních kol pro LK a
severní Čechy ve spolupráci s
Folklorním souborem
NISANKA a hudební
agenturou KOKOS.
Přehlídky - Zlatá struna a
Zpěváček.

Podhorská
946/9,
46601
Jablonec
nad Nisou

75122294

* regionální
kolo - 2

30.000 Kč

1. 1. – 31.
12. 2022

ne

Evropské
centrum
pantomimy
neslyšících,
z.s.
spolek

Mezikrajová postupová
přehlídka OTEVŘENO 2022
Umožnit jednotlivcům a
skupinám vyjádřit svůj názor,
v oborech pantomimy a
pohybového divadla, hledat
nové formy nonverbálního
vyjádření, podporovat
integraci zdravotně
postižených herců, vzájemně
se inspirovat

Vodova 35,
61200 Brno

65767659

* přehlídka – 1
den

30.000 Kč

3. 1. – 6.
11. 2022

ne

Kruh přátel
DPS Vrabčáci,
z.s.
spolek

Krajské kolo přehlídky
dětských pěveckých sborů
Krajská přehlídka dětských
pěveckých sborů z
Libereckého kraje je
rozdělena do dvou bloků.
Soutěží se ve čtyřech
kategoriích. Do celostátního
kola postupuje jeden sbor.

Mozartova
24, 46604
Jablonec
nad Nisou

64668444

* doba konání –
1 den
* postupující
sbor – 1 sbor
* porota – 3
členové
* oceněné sbory
– 6 sborů

26.000 Kč

1. 3. – 30.
6. 2022

ne

LS Na Židli
z.s.
spolek

XXXII. Turnovský drahokam
Regionální loutkářská
přehlídka pro LBC kraj a
Český ráj s postupem na
národní přehlídku
Loutkářská Chrudim.
Přehlídku bude hodnotit
odborná porota (v
jednání).Přehlídku se budeme
snažit realizovat v daném
termínu, nejpozději však do
konce dubna.

sídliště Jana
Patočky
1670,
51101
Turnov

26606861

* doba trvání –
1 den

15.000 Kč

1. 1. – 31.
7. 2022

ne

60.000 Kč

1. 1. – 30.
11. 2022

ne

12.000 Kč

1. 2. – 30.
12. 2022

ne

9.

Modrý kocour,
z.s.
spolek

Divadelní festival Modrý
kocour
Multižánrová a
multigenerační krajská
postupová přehlídka s
mezinárodní účastní a
divadelními dílnami

Markova
311, 51101
Turnov

06798110

* trvání
festivalu – 4
dny
* počet
hudebních
vystoupení – 1
odehraný
koncert
* počet
divadelních
vystoupení – 13
odehraných
divadel

10.

Středisko
volného času
Žlutá ponorka

Turnovský Kos 2022 Oblastní přehlídka dětských

Husova 77,
51101
Turnov

00855022

* doba trvání
akce – 1 den
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Turnov,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

pěveckých talentů z Turnova
a okolí
Jde o soutěžní pěveckou
přehlídku jednotlivců v pěti
kategoriích, od nejmenších
dětí z MŠ až po mládež do 15
let. Oblastní soutěž je
postupová na celostátní kolo
soutěže "Karlovarský
skřivánek".

Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Turnovský Štěk 2022
Štěk - 19. ročník oblastní
divadelní přehlídky, postup
na krajskou Dětskou scénu podpora dramatické výchovy
v regionu.

Husova 77,
51101
Turnov

12.

Studio Kokos,
z. s.
spolek

Severočeská předkola
hudebních soutěží 2022
Mladí muzikanti se celoročně
vzdělávají v různých
volnočasových kroužcích a
díky hudebním soutěžím mají
možnost porovnat své nadání
s jinými muzikanty z okolí.
Často je tento "konkurenční
boj" pohání dopředu a oni se
snaží být stále lepší.

Rovná 336,
46801
Jablonec
nad Nisou

13.

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Dětská scéna 2022
otevřená regionální
přehlídka dětských
divadelních souborů s
postupem na celostátní
přehlídku „Dětská scéna
2022“ ve Svitavách

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

14.

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Tanec srdcem 2022
regionální postupové
přehlídky dětských a
dospělých skupin scénického
tance s postupem na
celostátní přehlídky „Kutná
hora 2022“ - děti a „Tanec,
tanec...2022 - mládež a
dospělí v Jablonci nad Nisou

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

15.

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s.
spolek

Tanec, tanec 2022
celostátní přehlídka
scénického tance mládeže a
dospělých v Jablonci nad
Nisou

Liščí 139,
46802
Rychnov u
Jablonce
nad Nisou

Taneční škola
Duha o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Českolipský zvoneček 2022
Podpora postupové soutěže
dětí, juniorů, mládeže a
seniorů v předtančení s
dvacetiletou tradicí. Nejlepší
kolektivy z jednotlivých
soutěží postupují na
Regionální kolo FTM,
konané v průběhu května
2022 v České Lípě.

11.

16.

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

34

00855022

* doba trvání
akce – 1 den

18.000 Kč

1. 2. – 30.
12. 2022

ne

02295873

* doba trvání –
3 dny
* počet
postupujících
uskupení – 10

35.000 Kč

1. 2. – 31.
12. 2022

ne

22768637

* krajská
postupová
přehlídka – 2
dny

55.000 Kč

3. 1. – 31.
7. 2022

ne

22768637

* krajská
postupová
přehlídka – 2
dny

55.000 Kč

3. 1. – 31.
7. 2022

ne

22768637

* celostátní
přehlídka – 4
dny

60.000 Kč

1. 6. – 31.
12. 2022

ne

25031511

* doba trvání
soutěže – 1 den
* počet
soutěžních
disciplín – 15
* počet
soutěžícíchtanečníků - 250

34.000 Kč

3. 1. – 30.
12. 2022

ne
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17.

Taneční škola
Duha o. p. s.
obecně
prospěšná
společnost

Regionální kolo Festivalu
tanečního mládí 2022
Posláním této soutěže je
podpora tvůrčí aktivity
tanečních kolektivů a
konfrontace práce
choreografů Severočeského
regionu. Čtyři nejlepší
kolektivy v každé věkové
kategorii a disciplíně
postupují na Celostátní kolo
FTM - Mistrovství ČR.

Arbesova
2077,
47001
Česká Lípa

25031511

* doba trvání
soutěže – 1 den
* počet
soutěžních
disciplín – 15
* počet
soutěžícíchtanečníků - 350

45.000 Kč

3. 1. – 30.
12. 2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu postupových
soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci, o jejichž dotaci rozhoduje rada kraje
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje rozpočtové
opatření č. 67/22 jako písemnou informaci,
Termín: 29. 03. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM
168/2020.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 352/22/RK
Poskytnutí finančního daru Městu Lomnice nad Popelkou za vítězství v Programu regenerace
městských památkových zón v Libereckém kraji z kapitoly 917 07 - Transfery
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo
náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 00275905, za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu
za přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón za rok 2021,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/309/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Lomnice
nad Popelkou o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy
č. OLP/309/2022 o poskytnutí finančního daru Městu Lomnice nad Popelkou ve výši
100.000 Kč hejtmanovi k podpisu,
2.

Termín: 25. 03. 2022
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit materiál jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
Termín: 29. 03. 2022

USNESENÍ č. 353/22/RK
35
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Zřízení Komisí rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
zřizuje
tyto komise Rady Libereckého kraje pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu:
1. Komise Rady Libereckého kraje pro Zoo Liberec, příspěvkovou organizaci,
2. Komise Rady Libereckého kraje pro Botanickou zahradu-LK, příspěvkovou organizaci,
jmenuje
členy komisí ve složení:
1. Komise Rady Libereckého kraje pro Zoo Liberec, příspěvkovou organizaci,
předsedkyně: Ing. Květa Vinklátová, zástupce zřizovatele,
místopředseda: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., zástupce místní samosprávy,
členové:
- Ing. Jarmila Valešová, zástupce zřizovatele,
- MVDr. Martin Kolafa, zástupce místní samosprávy,
- Dr. Ing. Radomír Habáň, zástupce odborné veřejnosti,
tajemník: PhDr. Mgr. René Brož, KÚ LK,
2.

Komise Rady Libereckého kraje pro Botanickou zahradu-LK, příspěvkovou organizaci,
předseda: Václav Židek, zástupce zřizovatele,
místopředseda: Bc. Jiří Zavoral, zástupce místní samosprávy,
členové:
- Ing. Martin Hoza, zástupce zřizovatele,
- Ing. Bc. Zuzana Wudyová, zástupce místní samosprávy,
- Mgr. Šárka Mazánková, zástupce odborné veřejnosti,
tajemník: Mgr. Martin Féna, KÚ LK,

schvaluje
1. Statut pro komise Rady Libereckého kraje zřízené pro příspěvkové organizace resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
Jednací řád pro komise Rady Libereckého kraje zřízené pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat jmenované členy komise o tomto usnesení.
Termín: 05. 04. 2022
2.

USNESENÍ č. 354/22/RK
Čerpání prostředků z fondu investic u Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s čerpáním prostředků fondu investic v maximální výši 600.463,71 Kč u Muzea Českého ráje
v Turnově, příspěvkové organizace, Skálova 71, 511 01 Turnov, na akci „Exteriérové úpravy v okolí
Kamenářského domu v areálu Muzea Českého ráje v Turnově“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkové organizace.
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Termín: 31. 03. 2022

USNESENÍ č. 355/22/RK
RO č. 69/22 - poskytnutí finančního daru na převoz těla zemřelého na Covid-19, schválení
darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru vypraviteli pohřbu
datum narození:
trvale bytem:
v celkové výši 6.803 Kč,
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 69/22, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář
hejtmana, snižují nespecifikované rezervy výdajů ukazatele Stav pandemické pohotovosti
(COVID - 19) a současně navyšují výdaje Finanční dar - náklady vypravitele na převoz
zemřelého na COVID - 19, v celkové výši 6.803 Kč,
b) darovací smlouvu č. OLP/409/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a
datum narození:
trvale bytem:
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 69/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2)

Termín: 29. 03. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit darovací smlouvu hejtmanovi
k podpisu.
Termín: 31. 05. 2022

USNESENÍ č. 356/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství v úhrnném objemu
1.250.000 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období
1. 1. - 30. 11. 2022 do výše:
č.

1

Název žadatele

Nábytková banka
Libereckého kraje,
z. s.

Název / účel
projektu

Závazné výstupy projektu

IČ / sídlo žadatele

09836578
Získaný nábytek a vybavení
Provoz Nábytkové
domácností pro znovuvyužití Zapadlá 550,
banky Libereckého
60 tun; provoz provozovny
463 11 Liberec
kraje, z. s.
nábytkové banky - 11 měsíců XXX - Vratislavice
nad Nisou
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Dotace
do výše

300.000 Kč
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2

Potravinová banka
Libereckého kraje,
z. s.

Geopark Ralsko
o.p.s.

3

4

22714154
Potravinová banka Potravinová pomoc - 100 tun;
Libereckého kraje,
provoz provozovny
Pionýrů 976/15,
z. s.
potravinové banky - 11 měsíců 460 06 Liberec VI Rochlice

300.000 Kč

Nové geotopy v databázi - 10
ks; leták geostezky Přes
01834410
Bukové hory - 1000 ks; Akční
plán Národního geoparku
Kuřívody 701, 471
Ralsko - 1 ks; realizace exkurzí
24 Ralsko
s geoprůvodcem - 5 akcí

250.000 Kč

Podpora činnosti
Geoparku Ralsko
2022

Den Země s Geoparkem
UNESCO Český ráj - 1 akce;
Podpora činnosti
Den Geoparku UNESCO
Geopark Český ráj
Geoparku UNESCO
Český ráj - 1 akce; Plán
o.p.s.
Český ráj 2022
interpretace Geoparku
UNESCO Český ráj - 1
dokument

27511774
Antonína Dvořáka
335,
511 01 Turnov

250.000 Kč

00088455

5

Správa
Krkonošského
národního parku

Vydávání časopisu
Krkonoše - Jizerské
hory

6

Nadace Ivana
Dejmala pro
ochranu přírody

46746030
Grantový fond
ekologické výchovy Počet podpořených projektů - 8
Vaňurova 465/20,
dětí v Libereckém
ks
460 07 Liberec III kraji
Jeřáb

Časopis KJH (část Jizerské
hory) - 99 stran

Dobrovského 3, 543
01 Vrchlabí

50.000 Kč

100.000 Kč

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci
v roce 2022
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 29. 03. 2022
2)

USNESENÍ č. 357/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Agrárním poradenským a informačním centrem
Libereckého kraje – APIC
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5573/2018 o spolupráci mezi Libereckým krajem
a Agrárním poradenským a informačním centrem Libereckého kraje - APIC se sídlem U Nisy 745/6,
460 07 Liberec, IČ 71251103, jehož předmětem je změna podmínek spolupráce v oblasti zemědělství
a souvisejících oborů v návaznosti na účelné a cílené využití finančních prostředků dle aktuálních
potřeb resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání.
Termín: 29. 03. 2022
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USNESENÍ č. 358/22/RK
RO č. 55/22 – alokace zdrojů resortu životního prostředí a zemědělství do rozpočtu kraje 2022
- navýšení výdajů v kapitole 914 08 - Působnosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 55/22, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2022 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku
350.000 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2022 o částku 350.000 Kč, a to v kapitole 914 08
– Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství, dílčí ukazatel Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta, závazek ve výši 350.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 55/22 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 359/22/RK
Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok
2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s programem Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022 Lesnického fondu Libereckého kraje,
2. s podmínkami a vyhlášením programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022 Lesnického
fondu Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 3.800.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit návrh programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2022 Lesnického fondu Libereckého
kraje včetně příloh Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 360/22/RK
ZR-RO č. 62/22 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí
o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 62/22, kterým se snižují rezervy ve výdajích
kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové výši
592.570 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 592.570 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2.

Č.

a)

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje v úhrnném objemu 592.570 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu
do výše:

Název
Žadatele

IČ/datum
narození
žadatele

Sídlo, trvalé
bydliště žadatele

Právní statut
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Výše dotace
v Kč

Účel dotace

Režim
podpory
De
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minimis
(D) /
Notifikace

(N)

1

2
3

Město
Smržovka
Město Lučany
nad Nisou
CORTUUM
s.r.o.

00262579

00262455
27406202

náměstí
T.G.Masaryka 600,
Smržovka, 468 51
Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71
Trojská 358/131,
Praha 7, 171 00

5
6

Myrkvidr s.r.o.

01700863

7

Město
Raspenava

00263141

9

Město
Smržovka

00262579

11

12
13

6 300 Kč

obec

5 600 Kč

s.r.o.
fyzická osoba
nepodnikající
fyzická osoba
nepodnikající

4

10

obec

Obec Jestřebí
Statutární
město Jablonec
nad Nisou
Město
Chrastava
Denisa
Strapinová

00260878

00262340

00262871
04340248 /

Lažanská 6/1442,
Praha 5, 150 00
Fučíkova 421,
Raspenava, 464 01
náměstí
T.G.Masaryka 600,
Smržovka, 468 51
Jestřebí 142,
Jestřebí, 471 61
Mírové náměstí
3100/19, Jablonec
nad Nisou, 466 01
náměstí 1. máje 1,
Chrastava, 463 31
Praha

7 000 Kč
5 600 Kč
6 300 Kč

s.r.o.

10 700 Kč

obec

27 430 Kč

obec

24 250 Kč

obec

5 040 Kč

obec

7 200 Kč

obec
fyzická osoba
podnikající

61 900 Kč

obec

15 750 Kč

obec

19 425 Kč

7 700 Kč

14

Obec Chlum

00483362

15

Město Lučany
nad Nisou

00262455

Chlum 95, Doksy,
472 01
Lučany nad Nisou
333, Lučany nad
Nisou, 468 71

16

Obec
Vlastibořice

00671878

Vlastibořice 23,
Vlastibořice, 463 44

obec

10 000 Kč

17

Obec Pěnčín

00263095

Pěnčín 62, Pěnčín,
463 45

obec

18 370 Kč

18

Město Osečná

00263061

Svatovítské náměstí
105, Osečná, 463 52

obec

22 745 Kč

20

Obec Pulečný

00832332

Pulečný 26,
Pulečný, 468 02

obec

53 400 Kč

21

Městské lesy
Česká Lípa
spol. s.r.o.

25446541

s.r.o.

46 350 Kč

22

Město Mimoň

00260746

Náměstí T. G. M. 1,
Česká Lípa, 470 01
Mírová 120,
Mimoň, 471 24

obec

19 000 Kč

23

Obec Dalešice

43256201

Dalešice 67,
Dalešice, 468 02

obec
fyzická osoba
nepodnikající

19 000 Kč

24

40

32 900 Kč

instalace odparníků 6
300 Kč
instalace odparníků 5
600 Kč
instalace odparníků 7
000 Kč
instalace lapáků
2 100 Kč, instalace
odparníků 3 500 Kč
instalace odparníků
6 300 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 10 700 Kč
instalace odparníků
24 500 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
2 930 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 24 250 Kč
instalace odparníků 3
500 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
1 540 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 7 200 Kč
instalace odparníků
43 400 Kč, další
výchovný zásah
18 500 Kč
instalace lapáků
7 700 Kč
instalace odparníků
15 750 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 19 425 Kč
instalace odparníků 8
400 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
1 600 Kč
instalace odparníků
10 500 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
170 Kč, další
výchovný zásah
7 700 Kč
instalace odparníků
10 500 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu 12
245 Kč
instalace odparníků
16 450 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu 36
950 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 43 100 Kč,
další výchovný zásah
3 250 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 19 000 Kč
instalace odparníků 5
950 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu 13
050 Kč
instalace odparníků
15 400 Kč, aplikace

N

N
D

D
D
N

N

N

D

N

D
N
N

N

N

N

N

N

N
N

N
D
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25

fyzická osoba
nepodnikající

8 750 Kč

26

fyzická osoba
nepodnikající

7 280 Kč

a.s.

5 080 Kč

obec

9 900 Kč

s.r.o.

5 300 Kč

obec

17 800 Kč

obec

106 500 Kč

28

ZOD Brniště
a.s.
Město Nový
Bor

30

Ledret s.r.o.

06244033

31

Obec Skalice u
České Lípy

00673455

32

Město Zákupy

00261114

27

b)

Č.

00119407
00260771

Jáchymov 1,
Brniště, 471 29
Náměstí Míru 1,
Nový Bor, 473 01
Náměstí 4,
Mlázovice, 507 58
Skalice u České
Lípy 377, Skalice u
České Lípy, 471 17
Borská 5, Zákupy,
471 23

nátěrů proti okusu 17
500 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 8 750 Kč
instalace odparníků 2
100 Kč, aplikace
nátěrů proti okusu
5 180 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 5 080 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 9 900 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 5 300 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 17 800 Kč
aplikace nátěrů proti
okusu 106 500 Kč

D

D
N
D
D

D
D

s neposkytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje níže uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem
Podpora hospodaření v lesích:

Název žadatele

IČ/datum
narození

Sídlo, trvalé
bydliště, žadatele

8

Obec Jeřmanice

19

Obec Nová Ves
nad Popelkou

Pastevní 274,
46744959 Jeřmanice, 463 12
Nová Ves nad
Popelkou 244, Nová
Ves nad Popelkou,
00275948 512 71

29

Městys Holany

Holany 43, Holany,
00260525 470 02

Právní statut

obec

Požadovaná
výše dotace v
Kč

8 900 Kč

obec

3 900 Kč

obec

21 100 Kč

Důvod nesplnění podmínek
Po krácení požadované výše
dotace na základě kontroly na
místě nedodržena minimální výše
oprávněně požadované dotace,
která činí 5 000 Kč.
Nedodržena minimální výše
oprávněně požadované dotace,
která činí 5 000 Kč.
Žádost nebyla podána
v elektronické podobě
prostřednictvím webového
rozhraní.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřeného řízením resortu životního prostředí a zemědělství,
předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 62/22
k projednání a k rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací výše uvedeným subjektům včetně
schválení vzoru smlouvy k rozhodnutí.
Termín: 29. 03. 2022
3.

USNESENÍ č. 361/22/RK
Majetkoprávní operace: Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie číslo Z_S24_12_8120077373 k. ú. Semily
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie číslo Z_S24_12_8120077373 v k. ú. Semily v rámci projektu „Transformace zařízení
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace - Domov pro osoby se zdravotním
postižením a Odlehčovací služba“ na p. p. č. 4151/1 a p. p. č. 470/1 v katastrálním území
Semily, obec Semily, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
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b)

pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín 40502, IČO/DIČ: 24729035/CZ 24729035,
předložený návrh Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie číslo Z_S24_12_8120077373 číslo OLP/277/2022 mezi Libereckým krajem
a ČEZ Distribuce, a.s.

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
USNESENÍ č. 362/22/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Dobranov
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. 372 o předpokládané výměře cca 12 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se
v katastrálním území Dobranov, obci Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 272 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve
výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující nechají na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení
části pozemku, na uvedené části pozemku se nachází část předsíně domu, elektrická skříň a oplocení
ve vlastnictví žadatelů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit předběžný záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
b)

zaslat informaci žadatelům o prodej pozemku.
Termín: 30. 06. 2022

USNESENÍ č. 363/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemku v k. ú. Volfartice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1279/1 o předpokládané výměře cca 1 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, nacházející se v katastrálním území Volfartice, obci Volfartice, evidované na listu
vlastnictví č. 399 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, 471 12 Volfartice, IČO 00261076, kdy darovací smlouva
bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na
stavbu „Obnova lávky L-01, Volfartice“, předpokládána účetní hodnota pozemku ve výši 17,50 Kč
(slovy: slovy: sedmnáct korun českých, padesát haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/280/2022 mezi Libereckým krajem a obcí
Volfartice
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2022
USNESENÍ č. 364/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemku v k. ú. Semily
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru p. p. č. 3639/3 o výměře 3 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Semily, obci Semily, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od města Semily, se
sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO 00276111, hodnota daru dle účetní evidence činí 99 Kč
(slovy: devadesát devět korun českých), jedná se o pozemek, na kterém se nachází těleso silnice
III. třídy ev. č. III/2923,
se svěřením takto nabyté nemovité věcí k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/279/2022 mezi Libereckým krajem a městem Semily
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
b)

předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
a)

2.

Termín: 30. 04. 2023
USNESENÍ č. 365/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
1. a) pozemku v k. ú. Proseč pod Ještědem
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

s prodejem části p. p. č. 1235/3 o výměře 29 m2, nově označené jako p. p. č. 1235/4, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 356-261/2021 ze dne
16. 11. 2021, nacházející se v katastrálním území Proseč pod Ještědem, obci Proseč
pod Ještědem, evidované na listu vlastnictví č. 383 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec,
za vzájemně dohodnutou
kupní cenu ve výši 52.200 Kč (slovy: padesát dva tisíc dvě stě korun českých), na předmětné
části pozemku se nachází část novostavby garáže žadatelů,
s prodejem části p. p. č. 1634/8 o výměře 13 m2, nově označené jako p. p. č. 1634/10, zahrada,
vymezené geometrickým plánem č. 2014-40/2010 ze dne 25. 8. 2010, nacházející
se v katastrálním území Lomnice nad Popelkou, obci Lomnice nad Popelkou, evidované
na listu vlastnictví č. 750 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
6.500 Kč (slovy: šest tisíc pět set korun českých), předmětná část pozemku poslouží jako
příjezdová cesta k pozemku žadatele,

schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/281/2022 mezi Libereckým krajem a
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/284/2022 mezi Libereckým krajem a

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

2.

předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,

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

USNESENÍ č. 366/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemku v k. ú. Bozkov
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části st. p. č. 637 o výměře 9 m2, označené jako st. p. č. 637, zastavěná plocha a nádvoří,
vymezené geometrickým plánem č. 648-81/2021, nacházející se v katastrálním území Bozkov, obci
Bozkov, evidované na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, obchodní korporaci CORPORE s. r. o., se sídlem č. p. 176, 512 13 Bozkov, IČO
615 34 897, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.500 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun
českých), na předmětném pozemku se nachází část stavby rodinného domu ve vlastnictví žadatele,
schvaluje
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předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/285/2021 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací
CORPORE s. r. o.
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2.

Termín: 29. 03. 2022
b) zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení kupní
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská
správa silnic Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 367/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova
ul., Turnov – Etapa II. a III.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že II. jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul., Turnov
– Etapa II. a III“, 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 Instav stavební práce, s.r.o.,
se sídlem č. p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou, IČO 27263568, za nabídkovou cenu 17.865.007,51
Kč bez DPH, tj. 21.616.659,09 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/45/2022 mezi Libereckým krajem a společností Instav stavební
práce, s.r.o., se sídlem č.p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou, IČO 27263568
a ukládá
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. 04. 2022
USNESENÍ č. 368/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce objektu
domu čp. 72, Skálova ul., Turnov – Etapa II. a III.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul.,
Turnov – Etapa II. a III.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka Ing. Štěpána Illicha,
se sídlem Václavská 732, 252 63 Roztoky, IČO 46433597, za nabídkovou cenu 72.300 Kč bez DPH,
tj. 87.483 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/47/2022
mezi Libereckým krajem a dodavatelem Ing. Štěpánem Illichem, se sídlem Václavská 732, 252 63
Roztoky, IČO 46433597
a ukládá
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: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 369/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Rekonstrukce objektu
domu čp. 72, Skálova ul., Turnov – Etapa II. a III.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul., Turnov
– Etapa II. a III.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka D. stavby, s.r.o., se sídlem Třtí
13. 463 44, Sychrov, IČO 28662482, za nabídkovou cenu 210.533 Kč bez DPH, tj. 254.745 Kč
vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/46/2022 mezi Libereckým
krajem a dodavatelem D. stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13. 463 44, Sychrov, IČO 28662482
a ukládá
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: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 370/22/RK
Veřejná zakázka „Výměna poškozených dřevěných trámových stropů nad 3. NP hlavní budovy
SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p. o.“ – Dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3016/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, 463 34
Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČO 09185500, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 644.053,44
Kč bez DPH, tj. 779.304,66 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny na 7.816.666,10 Kč
bez DPH, tj. 9.458.165,98 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 04. 2022
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USNESENÍ č. 371/22/RK
Schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
– „Rekonstrukce budovy D“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
– „Rekonstrukce budovy D“ ze dne 26.1.2022 uzavřené mezi Libereckým krajem a CL – EVANS
s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO 26768607, který upravuje u některých
daňových dokladů režim daňové povinnosti s tím, že tato změna má vliv na předpokládanou výši
přeplatku zaslaného místně a věcně příslušným správcem daně CL – EVANS. Tato změna není k tíži
Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, předložit výše uvedený dodatek č. 1 k Dohodě
o narovnání ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018 – „Rekonstrukce budovy D“
po schválení k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 372/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Český Dub (FAMA 2021/10/017)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
části p. p. č. 1189/1 o výměře 51 m2, nově označené jako p. p. č. 1189/4, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1395-296/2019 ze dne
12. 12. 2019, nacházející se v katastrálním území Český Dub, obci Český Dub, evidované
na listu vlastnictví č. 232 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 5.100 Kč (slovy: pět tisíc sto korun českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci
stavby: Silnice II/278 Český Dub, sanace svahu, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
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/522/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a)
b)

předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
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2)

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

USNESENÍ č. 373/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Polesí u Rynoltic (FAMA 2021/11/071)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
části p. p. č. 1055/3 o výměře 25 m2, nově označené jako p. p. č. 1055/4, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 238-64/2020 ze dne
7. 11. 2021, nacházející se v katastrálním území Polesí u Rynoltic, obci Rynoltice, evidované
na listu vlastnictví č. 298 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, od
za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), předmětný
pozemek je nutné vykoupit v rámci akce: Silnice III/2718 Polesí, refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
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/523/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 29. 03. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 374/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Pulečný (FAMA 2021/12/032)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
části p. p. č. 89/1 o výměře 19 m2, nově označené jako p. p. č. 89/7, ostatní plocha, způsob
využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 603-53/2019 ze dne 26. 8. 2019, nacházející
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b)

se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, evidované na listu vlastnictví č. 896 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.900 Kč (slovy: jeden tisíc devět set korun
českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci stavby: Pulečný - rekonstrukce silnice III/28711,
refundace nebude uplatněna,
se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/524/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 29. 03. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2)

Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 375/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Roprachtice (FAMA 2021/12/041)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 2772/8 o výměře 202 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a p. p. č. 2773/5
o výměře 99 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území
Roprachtice, obci Roprachtice, evidovaných na listu vlastnictví č. 428 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.060 Kč (slovy: osmnáct
tisíc šedesát korun českých), pozemek je nutné vykoupit v rámci stavby: Silnice III/2895
Roztoky u Semil - Helkovice, rekonstrukce silnice, refundace nebude uplatněna,
b)

se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,

schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/525/2022 mezi Libereckým krajem a
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a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

2)

Termín: 29. 03. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2023

USNESENÍ č. 376/22/RK
Dohoda se společností CETIN a.s., o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí „Sociální péče TEREZA Semily, Na Vinici“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí po schválení
stavebního záměru stavby „Sociální péče TEREZA Semily, Na Vinici“, které bylo vydáno dne
3. 9. 2021, Městským úřadem Semily pod čj. SÚ/2759/21 a nabylo právní moci dne
6. 10. 2021, na jehož základě je obchodní korporace CETIN a. s., se sídlem Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 oprávněna k umístění SO 5.2 - přeložka
telekomunikací nadzemních a SO 5.3 - přeložka telekomunikací podzemních,
b)

předložený návrh Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí č. UL
2021_0022_2, č. OLP/513/2022 mezi Libereckým krajem a obchodní korporací CETIN a. s.

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení dohody k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 377/22/RK
Veřejná zakázka „Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, p. o. - I. etapa – bourací a projekční práce III“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1220/2021, uzavíraný v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STYLSTAV Liberec s.r.o., se sídlem Dlouhá 55,
Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 25426541, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
1.391.065,18 Kč bez DPH, tj. 1.683.188,65 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 1.161.592,81 Kč
bez DPH, tj. 1.405.527,30 vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny díla dle části A) smlouvy
na 3.427.179,45 Kč bez DPH, tj. 4.146.887,13 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
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Termín: 15. 04. 2022
USNESENÍ č. 378/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice., IČO: 49099469, za věcné břemeno
na stavbu „LI20126 Hrádek n. N., Václavice - vodovod“ - rozšíření ve výši 111.150 Kč bez DPH, tj.
134.491,50 Kč vč. DPH, a stanoví úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat ředitele
investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s., o přijatém usnesení.
Termín: 15. 03. 2022
USNESENÍ č. 379/22/RK
Rozpočtové opatření č. 63/22 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/22, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 218.241.404 Kč, a to u akce:
a) III/28411 Roztoky u Jilemnice ve výši 5.798.728 Kč,
b) Most ev. č. 26832-6 - Provodín, most přes Robečský potok ve výši 91.179 Kč,
c)
d)

2.

III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká ve výši 1.041.567 Kč,
II/270 Mimoň - Noviny pod Ralskem ve výši 667.308 Kč,

e) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 178.641.366 Kč,
f) Rekonstrukce krajských silnic ve výši 32.001.256 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 218.241.404 Kč, a to u akce:
a)
b)

Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy ve výši 23.663.387 Kč,
III/28617 Mříčná ve výši 144.661 Kč,

c)
d)

Most ev. č. 2914-5 Bulovka ve výši 1.701 Kč,
Most ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany ve výši 95.712.939 Kč,

e)

III/29029 Jablonec n./N., křižovatka u Jablotronu ve výši 13.022.555 Kč,

f)
g)

III/28716 Kokonín - Pulečný ve výši 65.738.312 Kč,
Most ev. č. 286-012a přes Jilemku v Jilemnici ve výši 11.277.498 Kč,

h)
i)

Most ev. č. 278-008 Břevniště ve výši 117.370 Kč,
II/278 Kotel, rekonstrukce propustku ve výši 99.800 Kč,

j) III/28310 Stružinec ve výši 114.829 Kč,
k) Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky ve výši 8.348.352 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 63/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 380/22/RK
Dohoda o vypořádání a zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové
činnosti „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany,
rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o vypořádání a zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/711/2017, mezi Libereckým krajem a projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s. r.
o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, kterou se veškeré dosud
nesplněné závazky ruší s účinností od 28. 2. 2022 s tím, že Liberecký kraj uhradí zhotoviteli doposud
neuhrazenou část ceny za plnění v celkové výši 1.090.900 Kč bez DPH, tj. 1.319.989 Kč včetně DPH,
a smluvní strany vůči sobě následně nebudou mít žádné jiné nevypořádané pohledávky
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 381/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce
silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce
silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, resort dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
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1.

text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,

2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/528/2022

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2022
USNESENÍ č. 382/22/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/26834 Brniště – Jablonné
v Podještědí, I. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „TDS - Silnice III/26834 Brniště – Jablonné
v Podještědí, I. etapa“ 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,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, 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. Zdeněk Borovička, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Ing. Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Petr. Neumann, majetkové záležitosti,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
2.

2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2714/2021
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: 30. 04. 2022
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USNESENÍ č. 383/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou“ 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,
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, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2.

2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/382/2022
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
USNESENÍ č. 384/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 26271303, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací podmínky
(nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
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2.

3.

o vyloučení účastníka Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8, IČO: 24204005, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
o vyloučení účastníka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68,
Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 25317628, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),

o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí“, dle § 127 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty
pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení (vybraný
dodavatel ze zadávacího řízení odstoupil před podpisem smlouvy a žádný další účastník
v zadávacím řízení není)
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
4.

USNESENÍ č. 385/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí II.“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitost,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, 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 „Výzvy k podání nabídky“,
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2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3696/2021

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: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 386/22/RK
Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o stavu povrchů vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji ke dni 31. 12. 2021
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit zprávu o stavu silnic
II. a III. třídy v Libereckém kraji Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 29. 03. 2022
USNESENÍ č. 387/22/RK
Písemné informace
a) Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2021,
b) Zřízení komise pro soutěže „Kniha roku Libereckého kraje"
c) Zprávu o hospodaření Lesnického fondu Libereckého kraje v roce 2021,
d) Zprávu o hospodaření Fondu ochrany vod Libereckého kraje v roce 2021,
e) Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 2. pololetí 2021.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2021,
b) Zřízení komise pro soutěže „Kniha roku Libereckého kraje"
c) Zprávu o hospodaření Lesnického fondu Libereckého kraje v roce 2021,
d) Zprávu o hospodaření Fondu ochrany vod Libereckého kraje v roce 2021,
e) Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 2. pololetí 2021.
USNESENÍ č. 388/22/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 5., 6. a 7.
mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 5., 6. a 7. mimořádném
zasedání rady kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Přehled veřejných zakázek
projednaných na 3. a 4. zasedání rady kraje a na 5., 6. a 7. mimořádném zasedání rady kraje".
Termín: 31. 03. 2022
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Výpis usnesení z 5. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 1. 3. 2022
USNESENÍ č. 389/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 9/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou č. 9/2022 Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje,
resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ve dnech 5. 3. - 6. 3. 2022 do Polska. Důvodem
cesty je její účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ve Wroclavi.

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

Liberec 4. 3. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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