Z á p i s č. 10
z 10. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 21. 3. 2022
Přítomno

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

Omluven

Václav Židek

Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Jitka Machálková

10. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek
hejtmana, v 9.05 hodin. Omluvil nepřítomnost Václava Židka a konstatoval, že na jednání
se dostaví
s mírným
zpožděním
Ing.
Zbyněk
Miklík
a
Martin
Půta.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Dan Ramzer a Mgr. Petr Tulpa, zapisovatelkou dnešního jednání
určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Miklík.

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Vyhlášení veřejné sbírky podle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Martin Půta

odb. správní

3.

Záměr výpůjčky objektu bývalého
Skloexportu v Liberci od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

4.

RO č. 80/22 – úprava kapitoly 916 04
Z pís. Mgr. René Havlík
– účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol
a školských zařízení v roce 2022

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

5.

Dodatek ke smlouvě č. OLP/298/2022
v rámci dílčího rozdělení finančních
prostředků kapitoly 313-MPSV ve stavu
rozpočtového provizoria

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

6.

Zajištění ubytovacích kapacit
pro 800 osob „Nákup 400 kusů obytných
kontejnerů včetně vybavení a nábytku“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, Ing. Sviták o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Miklík.

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 10. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 3. 2022
2. Vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Na jednání rady kraje byl přizván JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru,
který k předloženému materiálu sdělil, že na žádost pana hejtmana byla připravena veřejná
sbírka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ve zvláštním režimu. Materiál je připraven, okamžitě
po doložení ověřeného výpisu usnesení na MV ČR, bude následující den zrealizována.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 490/22/mRK
Vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, za účelem
získání a shromáždění peněžních prostředků na zvláštním bankovním účtu pro poskytnutí
přímé pomoci jednotlivcům, rodinám – uprchlíkům z Ukrajiny, které se ocitly na našem
území v tíživé životní situaci v důsledku válečné situace na Ukrajině (důvod hodný
zvláštního zřetele podle § 4 odst. 2 zákona),
pověřuje
II. hejtmana Martina Půtu jednat ve věci veřejné sbírky jménem Libereckého kraje
a ukládá
řediteli krajského úřadu Mgr. René Havlíkovi zajistit administraci veřejné sbírky.
Termín: 21. 03. 2022
hlasování č. 3 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Miklík.

zdržel se

0

byl přijat

3. (4) RO č. 80/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Ing. Ramzer shrnul obsah předloženého.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 491/22/mRK
RO č. 80/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace
– financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 80/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v celkové výši
24.124.386 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení na měsíc březen 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 80/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 4 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Miklík.
2

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 10. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 3. 2022
4. (5) Dodatek ke smlouvě č. OLP/298/2022 v rámci dílčího rozdělení finančních
prostředků kapitoly 313-MPSV ve stavu rozpočtového provizoria
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Šebková doplnila, že smlouva je uzavírána na celý rok a od června 2022 budou
registrováni na jinou sociální službu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 492/22/mRK
Dodatek ke smlouvě č. OLP/298/2022 v rámci dílčího rozdělení finančních prostředků
kapitoly 313-MPSV ve stavu rozpočtového provizoria
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí č. OLP/298/2022, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací
Alzheimercentrum Česká Lípa z. ú., se sídlem U Nemocnice 2696, Česká Lípa, 470 06 Česká
Lípa, IČ 07234571, z důvodu časového vymezení poskytnutí dotace na měsíc leden a únor roku
2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/298/2022 pro Alzheimercentrum Česká Lípa z. ú., k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 5 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Miklík.

zdržel se

0

byl přijat

V 9.10 hodin Ing. Sviták přerušil jednání rady kraje.
V 9.15 hodin se na jednání rady kraje dostavili pan hejtman a pan náměstek Ing. Miklík,
načež bylo jednání rady kraje opětovně zahájeno.
5. (3) Záměr výpůjčky objektu bývalého Skloexportu v Liberci od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek a Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru
investic a správy nemovitého majetku.
Ing. Miklík sdělil, že je plánována rekonstrukce v objektu bývalého Skloexportu v Liberci
s tím, že umožní kapacitu pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny, a to v maximálním počtu 500
osob. Rovněž uvedl, že je domluven smluvní provozovatel.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 493/22/mRK
Záměr výpůjčky objektu bývalého Skloexportu v Liberci od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Rada kraje po projednání
schvaluje
3

Zápis z 10. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 3. 2022
záměr výpůjčky nemovitých věcí, a to: p. p. č. 4095/1 o výměře 2362 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je stavba Liberec III – Jeřáb, č. p. 750, jiná st., p. p. č. 4095/2 o výměře
333 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p. p. č. 4098/2
o výměře 126 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, a p. p. č. 4098/3 o výměře
21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (dále
jen „SKLOEXPORT“), nacházejících se v katastrálním území Liberec, obci Liberec,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111,
za humanitárním účelem v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, na dobu určitou, a to na dva roky ode dne účinnosti smlouvy
o výpůjčce nemovitých věcí s tím, že předpokládané investiční náklady na opravu a úpravu
vnitřních dispozic – technické zhodnocení budovy SKLOEXPORTU za účelem zbudování
nouzového ubytování pro 495 osob jsou předpokládány ve výši 46.578.708 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení záměru vypracování
a předložení smlouvy o výpůjčce k projednání Radě Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2022
hlasování č. 6

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. Zajištění ubytovacích kapacit pro 800 osob „Nákup 400 kusů obytných kontejnerů
včetně vybavení a nábytku“
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu s tím, že navrhl po projednání
úpravu, a to ve velikosti kapacity pro cca 500 osob a v této souvislosti bude upraven celý
materiál po projednání.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se vybavení, montáže buněk, finančních nákladů
s tímto spojených. Závěrem se členové rady kraje shodli na maximální kapacitě 500 osob.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 494/22/mRK
Zajištění ubytovacích kapacit pro 512 osob „Nákup 258 kusů obytných kontejnerů včetně
vybavení a nábytku“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. března 2022 č. 207 o vyčlenění volných
ubytovacích kapacit v krajích, kterým se mimo jiné ukládá podle § 4 odst. 1 písm.
a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, hejtmanům a primátorovi hlavního městy Prahy:
a) ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských
obvodů v termínu od 17. března 2022 zajistit ubytovací kapacity v dočasném nouzovém
přístřeší a v nouzovém ubytování v počtech uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení
pro účely ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny
za účelem udělení dočasné ochrany,
akutní potřebu zajištění ubytovacích kapacit pro 512 osob v souvislosti s humanitární krizí
s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zasažené ozbrojeným konfliktem s Ruskou federací,
schvaluje
2.

4

Zápis z 10. mimořádného zasedání RK konaného dne 21. 3. 2022
záměr zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup 258 kusů obytných kontejnerů včetně vybavení
a nábytku“ v souladu s § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, za maximální cenu 53.311.200 Kč bez DPH
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění podpisu kupní smlouvy.
Termín: 01. 04. 2022
hlasování č. 7

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 10. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.40 hodin.
Ověřovatelé

Ing. Dan Ramzer

………………………………….

Mgr. Petr Tulpa

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 21. 3. 2022
zapsala Jitka Machálková
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