Z á p i s č. 11
z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 28. 3. 2022
Přítomno

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

Ověřovatelé

Martin Půta a Mgr. Vladimír Richter

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

11. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
v 9.00 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili on a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

9
9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

RO č. 121/22 – pořízení generátoru,
poskytnutí věcného daru Vinnycké
oblastní klinické nemocnici,
schválení kupní a darovací smlouvy

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

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

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. RO č. 121/22 – pořízení generátoru, poskytnutí věcného daru Vinnycké oblastní
klinické nemocnici, schválení kupní a darovací smlouvy
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Mgr. Chýle uvedl, že byla obdržena nabídka generátoru. Informoval o tom, že materiál
byl projednáván s Mgr. Martinou Šťastnou, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 495/22/mRK
RO č. 121/22 – pořízení generátoru, poskytnutí věcného daru Vinnycké oblastní klinické
nemocnici, schválení kupní a darovací smlouvy
Rada kraje po projednání
schvaluje

Zápis z 11. mimořádného zasedání RK konaného dne 28. 3. 2022
rozpočtové opatření č. 121/22, kterým se v kapitole 931 01 Krizový fond, odbor kancelář
hejtmana, snižuje specifický ukazatel Nouzový stav I. – Ukrajina, o částku 302.475,80 Kč
a současně se navyšují výdaje na nově zřízeném specifickém ukazateli Věcný dar – generátor
o částku 302.475,80 Kč, určeném pro Vinnyckou oblastní klinickou nemocnicí válečných
veteránu Vinnycké oblastní rady se sídlem ul. Pyrohova 109 A, Vinnycja, 21037, Ukrajina,
identifikační číslo organizace: 05484439,
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup použitého generátoru Atlas Copco QAS
100“, a to účastníku Kompresory PEMA, s.r.o., IČO: 26071363, se sídlem Výpadová 1036/24,
Radotín, 153 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 249.980 Kč bez DPH, 302.475,80 Kč včetně DPH
21 % za 1 kus generátoru Atlas Copco QAS 100,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávaní veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.1.– veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2) kupní smlouvu č. OLP/835/2022 mezi Libereckým krajem a společností Kompresory
PEMA, s. r. o., IČO: 26071363, se sídlem Výpadová 1036/24, Radotín, 153 00 Praha 5,
jejímž předmětem je nákup jednoho kusu použitého generátoru Atlas Copco QAS 100,
výkon 100 kVa/ 80 kW, rok výroby 2011, bez podvozku,
souhlasí
s poskytnutím věcného daru – generátoru Atlas Copco QAS 100, za pořizovací cenu ve výši
302.475,80 Kč, Vinnycké oblastní klinické nemocnici válečných veteránů Vinnycké oblastní
rady, se sídlem ul. Pyrohova 109 A, Vinnycja, 21037, Ukrajina, identifikační číslo organizace:
05484439,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/836/2022 mezi Libereckým krajem, coby dárcem a Vinnyckou
oblastní klinickou nemocnicí válečných veteránů Vinnycké oblastní rady, se sídlem
ul. Pyrohova 109 A, Vinnycja, 21037, Ukrajina, identifikační číslo organizace: 05484439,
coby obdarovaným, o poskytnutí věcného daru, jednoho kusu generátoru Atlas Copco QAS 100
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit zastupitelstvu kraje rozhodnutí
o poskytnutí věcného daru – generátoru Atlas Copco QAS 100 Vinnycké oblastní klinické
nemocnici válečných veteránů Vinnycké oblastní rady.
Termín: 29. 03. 2022
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 11. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.06 hodin.
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Zápis z 11. mimořádného zasedání RK konaného dne 28. 3. 2022
Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Mgr. Vladimír Richter

…………………………………

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

Liberec 28. 3. 2022
zapsala Bc. Markéta Berková
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