Výpis usnesení z 13. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2022
USNESENÍ č. 690/22/mRK
Zadání VZMR „Odstranění havárie střechy hlavní budovy“ Integrovanou střední školou,
Vysoké nad Jizerou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Odstranění havárie střechy hlavní budovy“,
a to účastníku Rimalex, s.r.o., se sídlem Ivana Olbrachta 670, 513 01 Semily, IČO 28823371,
za nabídkovou cenu 2.630.814,93 Kč bez DPH, tj. 3.183.286,07 Kč vč. DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 27. 04. 2022
USNESENÍ č. 691/22/mRK
RO č. 151/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 151/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i výdajové
části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v celkové výši 598.912.061
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. 151/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
USNESENÍ č. 692/22/mRK
Zahraniční pracovní cesta č. 18/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, v termínu 27. - 28. 4. 2022
do Bruselu. Důvodem je jeho účast na Plenárním zasedání Evropského výboru regionů.

USNESENÍ č. 693/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Sanace vlhkosti podzemních garáží KVK Liberec
II“ Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p. o.
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Výpis usnesení z 13. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 25. 4. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Sanace vlhkosti podzemních garáží KVK Liberec II“
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p. o.,
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Sanace vlhkosti podzemních garáží KVK Liberec II“ Krajskou vědeckou knihovnou,
příspěvkovou organizací,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
odst. 3.5. Veřejné zakázky PO dle ZZVZ – stavební práce – zadavatelem veřejné zakázky bude PO z
důvodu poskytnutí finančního daru této PO, v souladu s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání
veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 30. 04. 2022
USNESENÍ č. 694/22/mRK
Veřejná zakázka „Restaurování - podsbírka Fotografie (Severočeské muzeum v Liberci
- 3. etapa)“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OLP/2428/2019 veřejné zakázky „Restaurování – podsbírka
Fotografie (Severočeské muzeum v Liberci - 3. etapa)“, uzavíraný analogicky dle § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
mezi Libereckým krajem a Mgr. Blankou Hnulíkovou, se sídlem Prokopa Velikého 428, 282 01
Český Brod, IČO: 88177637, jehož předmětem je prodloužení dodací lhůty díla z 30. 4. 2022
do 20. 5. 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 04. 2022

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 25. 4. 2022
zapsala Jitka Machálková
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