Z á p i s č. 9
z 9. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 3. 5. 2022
Přítomno

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

Omluvena

Ing. Květa Vinklátová

Ověřovatelé

Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 8. RK dne 19. 4. 2022, z 12. mRK dne 11. 4. 2022 a z 13. mRK dne 25. 4. 2022
9. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost Ing. Květy Vinklátové. Navrhl, aby zápis ověřili Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr,
zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 8
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 8. RK dne 19. 4. 2022, z 12. mRK dne
11. 4. 2022 a z 13. mRK dne 25. 4. 2022. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl,
tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 8. RK dne 19. 4. 2022,
z 12. mRK dne 11. 4. 2022 a z 13. mRK
dne 25. 4. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.
6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 31. 5. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 26. 4. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
7.

RO č. 147/22 - úprava v kapitole 917 01
- Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací

Z pís. Martin Půta

8.

Převod movitého majetku na Obec
Kunratice

Z

9.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka a montáž světelného označení
budovy Krajského úřadu Libereckého
kraje“

Ing. Zbyněk
Miklík

10.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

11.

Záměr koncepčního řešení rozvoje
Z
zdravotní péče v MMN a. s. - Nemocnici
v Semilech

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

12.

Plán pokrytí území Libereckého kraje
výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

13.

Změna zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

14.

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci na akci „AED pro Liberecký
kraj IV. fáze“

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

15.

RO č. 143/22 - úpravy kapitoly 917 09
Transfery, záštity

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

16.

ZR-RO č. 146/22 – úprava v kapitole
926 09 – Dotační fond LK, poskytnutí
dotací z programu 9.1, 9.2 a 9.3

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

17.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Univerzální
komunální stroj pro MÚ“ Léčebnou
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

18.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až duben 2022

19.

Odvolání ředitele a vyhlášení
výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace
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Z

odb. kancelář
hejtmana

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík
Petr Tulpa

odb. kancelář
ředitele

odb. ekonomiky
odb. sociálních
věcí

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
20.

RO č. 149/22, úpravy v kapitole 917 02
a schválení darovacích smluv
pro výherce v soutěži Liberec Ideathon
2022

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

21.

RO č. 142/22 - úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

22.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „3D laser skener
s příslušenstvím (Záchrana pokladů
z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

23.

Majetkoprávní operace – podnájemní
smlouva o užívání areálu autodromu
Sosnová u České Lípy

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

24.

Neuhrazené smluvní pokuty za porušení
povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.
dle Smlouvy č. OLP/1921/2018
za období leden 2021 – prosinec 2021

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

25.

Neuhrazené smluvní pokuty za porušení
povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.
dle Smlouvy č. OLP/1922/2018
za období leden 2021 – prosinec 2021

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

26.

ZR-RO č. 153/22 – navýšení příjmů
kraje a navýšení výdajů v kapitole
914 21 – Působnosti, odbor dopravní
obslužnost; příspěvek od obcí

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

27.

RO č. 145/22 – úpravy v kapitole 917 08, Z pís. Václav Židek
odb. životního
rozhodnutí o poskytnutí dotace
prostředí
z rozpočtu Libereckého kraje MAS
a zemědělství
„Přiďte pobejt!“ z. s.
NEPŘEDLOŽENO
Nepředloženo

28.

ZR-RO č. 148/22 – zapojení příjmů
Z
do rozpočtu Libereckého kraje 2022
- zapojení pokut za přestupky do kapitoly
926 08 – Dotační fond

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

29.

Rozhodnutí o poskytnutí účelových
dotací na významné zemědělské akce
v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2022

Z

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

30.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Z
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31.

ZR–RO č. 141/22 – zapojení vratky
Z
a úprava kapitol 912 04, 920 04 OŠMTS
a 920 14 OISNM

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

ZR-RO č. 150/22 – zapojení likvidačního Z
zůstatku Krajského statku Frýdlant
a úprava kapitol 912 04 a 913 04
OŠMTS

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

RO č. 144/22 – zapojení neinvestiční
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly
923 04

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

RO č. 151/22 – úprava kapitoly 916 04
– rozpočet přímých výdajů regionálního
školství územních samosprávných celků
roku 2022
NEPŘEDLOŽENO

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

35.

RO č. 152/22 – úprava kapitoly 912 04
– Účelové příspěvky PO, navýšení
Stipendijního programu pro žáky
odborných škol

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Jmenování členů konkurzní komise
pro k. řízení na ved. prac. místo
ředitele/ředitelky Střední školy strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Mimořádné odměny ředitelům
příspěvkových organizací v resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

38.

Souhlas zřizovatele s povolením výuky
některých předmětů v cizím jazyce
v Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Předchozí souhlas s přijetím darů
příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Finanční dokumenty příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
pro rok 2022

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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41.

Zahájení VZMR „Stroje pro
zemědělskou činnost – projekt MZe“
Střední školou hospodářskou a lesnickou,
Frýdlant, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

Zahájení VZMR „Oplocení pozemku
u budovy gymnázia“ Gymnáziem,
Střední odbornou školou a Střední
zdravotnickou školou, Jilemnice, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
43.

Zahájení VZMR „Nákup ICT techniky“
Střední odbornou školou, Liberec,
Jablonecká 999, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální
dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
spolku BLNP, z. s. na projekt
„Inteligentní basketbalové tréninkové
zařízení“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
45.

Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu
Libereckého kraje

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

46.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce voliéry
pro papoušky Nestor Kea“ Zoo Liberec,
příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

47.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
– Naivnímu divadlu Liberec
a neposkytnutí dotace spolku NeoKlasik
orchestr z. s.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

48.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Sanace vlhkosti podzemních
garáží KVK Liberec II“ Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci, p. o.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo
49.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Jedličkův
ústav – rekonstrukce III. NP domu B
– zdravotně kompenzační vybavení“

-5-

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
50.

Veřejná zakázka „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor“
– dodatek č. 3
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

51.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Zpracování projektové dokumentace
– COV LK strojírenství a robotiky
– SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o., II“
– dodatek č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

52.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
- SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská 360/3,
p. o. – objekt Ještědská 358/106
- stavební práce“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

53.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
– SPŠ textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.
- stavební práce“ – dodatek č. 2

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

54.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava plochých střech
– Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

55.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava plochých střech
– Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.
– II. “

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
p. o. – stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Školy
bez bariér – Gymnázium Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

58.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce objektu
Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ
pro tělesně postižené, Liberec“ – dodatek
č. 3
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
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60.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky „Stavební úpravy prostor
pro Středisko výchovné péče v Jablonci
nad Nisou“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Majetkoprávní operace – revokace
Z
usnesení č. 1790/19/RK v bodě 3. část a)
a b) a usnesení č. 443/19/ZK
v bodě 3.
a) koupě pozemku v k. ú. Křižany
(2019/06/003)
b) kupní smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Majetkoprávní operace – záměr koupě:
pozemků v k. ú. Božíkov
(FAMA 2022/02/099)

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Bozkov
(FAMA 2022/03/062)
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Bozkov
(FAMA 2022/02/149)
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Majetkoprávní operace – budoucí
darování:
a) pozemků v k. ú. Jeřmanice
b) budoucí darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Chuchelna
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Majetkoprávní operace – předběžný
záměr prodeje pozemku v k. ú. Polubný

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemku v k. ú. Desná II
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
Z
nabytí pozemků v k. ú. Srní u České Lípy

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

-7-

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
70.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí pozemků v k. ú. Rýnovice

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků včetně vyřazeného tělesa
komunikace v k. ú. Horky u Dubé
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Loučná a k. ú. Donín
u Hrádku nad Nisou
b) darovací smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Majetkoprávní operace – prodej:
1. a) pozemku v k. ú. Horní Růžodol
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pulečný
b) kupní smlouva

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Majetkoprávní operace – záměr prodeje
části pozemku v k. ú. Minkovice

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Majetkoprávní operace – předběžný
záměr směny pozemků v k. ú. Frýdštějn

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Majetkoprávní operace – budoucí směna: Z
a) pozemků v k. ú. Vratislavice
nad Nisou
b) budoucí směnná smlouva
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

77.

Dodatek č.1 ke smlouvě OLP/2754/2021 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu, oblast podpory Doprava

Ing. Jan Sviták

78.

Smlouva 2022 Cyklo Hrabar SFDI
NEPPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

79.

Smlouva 2022 cyklo Bílý Kostel SFDI
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

80.

Veřejná zakázka „Silnice (bývalá
III/2601) Heřmánky“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

81.

Veřejná zakázka „Silnice III/28721
Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 3

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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odb. silničního
hospodářství

odb. silničního
hospodářství
Nepředloženo
odb. silničního
hospodářství
Nepředloženo
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82.

Veřejná zakázka „Mosty ev. č. 279-004
a 279-005 Svijany“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

83.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí
II.“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

84.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 26839-5
přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

85.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 26839-14
přes Svitávku v Mařenicích“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

86.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 2627-8
přes Libchavu ve Volfarticích“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

87.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice,
vč. mostu ev. č. 2787-3“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

88.

Písemná informace předkládané
Z pís. člen rady kraje
zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných
Ing. Zbyněk Miklík
na 7. a 8. zasedání rady kraje
a na 12. a 13. mimořádném zasedání rady
kraje

a)

89.

Zahraniční pracovní cesta č. 16/2022

90.

ZR-RO č. 124/22 – úpravy kapitoly
917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO

91.

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana
Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Dodatek č. 29 k příkazní smlouvě
č. OLP/586/2013 – změna jednotkových
cen údržbových prací běžné údržby silnic

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

92.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSSLK na akci „KSS LK
- dofinancování zimní údržby 2021“
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

93.

Poskytnutí investičního příspěvku
KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy
pro rok 2022“ – 2. část včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

94.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy
pro rok 2022“ – 3. část včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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95.

ZR-RO č. 154/22 - převod finančních
Z
prostředků z kapitoly 917 08 - Transfery
do kapitoly 914 08 - Působnosti, odbor
životního prostředí a zemědělství

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

96.

Stanovení platu ředitelce zařízení
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

97.

RO č. 155/22 – navýšení příjmů a výdajů Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
kraje v kapitole 923 – Spolufinancování
EU

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

98.

Projektový záměr „Hudební kulturně
kreativní centrum Lidové sady“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

99.

Nové znění Jednacího řádu Rady
Libereckého kraje

Martin Půta

odb. právní

100.

Majetkoprávní operace – koupě:
Z
a) pozemku v k. ú. Kunratice u Frýdlantu
b) kupní smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

101.

Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
b) kupní smlouva

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

102.

Majetkoprávní operace – schválení
dohody o narovnání v rámci smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č.j. OLP/450/2021
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Nepředloženo
103.

Zahájení veřejné zakázky malého
rozsahu „Silnice III/29022 Maliník“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

104.

Žádost Města Frýdlant o navýšení
příspěvku na opravu povrchu vozovky
v ulici Bělíkova ve Frýdlantu

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

105.

Zahájení zadávacího řízení VZ
„Zpracování PD do stupně PDPS
a IČ na rekonstrukci silnice III/2716
Hrádek n.Nisou-Rynoltice a realizaci
chodníků“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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106.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení automobilu - Domov
a centrum denních služeb Jablonec n. N.,
p. o.“ - schválení upravené dokumentace
a návrhů smluv

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

107.

Zadání veřejné zakázky „Zajištění
odborné první pomoci v KACPU“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

108.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 27, 34, 42, 44, 48, 50, 59, 76, 78, 79 a 102 nejsou
předloženy.
Mgr. Ulvr požádal o zařazení bodu č. 109 Výzva Ministerstva pro místní rozvoj k podávání
žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích
kapacit.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nového bodu do programu jednání.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Mgr. Ulvr dále požádal o předřazení materiálů ORREP na začátek jednání, a to konkrétně body
č. 20, 21, 22, 97, 98, 106 a 109.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (20) RO č. 149/22, úpravy v kapitole 917 02 a schválení darovacích smluv pro výherce
v soutěži Liberec Ideathon 2022
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr sdělil, že se jedná o schválení darovacích smluv pro výherce soutěže Ideathon
v celkové výši 60.000 Kč. Částka je rozdělena mezi členy jednotlivých vítězných týmů.
Následně proběhla diskuze ohledně nejen vítězných projektů a výše odměn výherců.
Mgr. Otta doplnil, že zastupitelům kraje budou poskytnuty všechny projekty zúčastněných,
nejen ty vítězné.
Ing. Miklík se dotázal, zda by mohl k projektům obdržet i kontakty.
Mgr. Otta odpověděl, že jak projekty, tak kontakty jsou na odboru regionálního rozvoje
k dispozici.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 695/22/RK
RO č. 149/22, úpravy v kapitole 917 02 a schválení darovacích smluv pro výherce v soutěži
Liberec Ideathon 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů, výhercům v soutěži Liberec Ideathon 2022
v celkové výši 60.000 Kč, z toho:
a) 9.000 Kč
b) 9.000 Kč
c) 9.000 Kč
d) 9.000 Kč
e) 9.000 Kč
f)

5.000 Kč

g) 5.000 Kč
h) 5.000 Kč
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 149/22, kterým se upravuje specifický ukazatel ve výdajové
kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ve výši
60.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením akce „Soutěž Liberec Ideathon 2022“ ve výši 60.000 Kč,

2.

b) navýšením, zavedením nových ukazatelů pro jednotlivé výherce soutěže Liberec
Ideathon 2022 celkem ve výši 60.000 Kč,
darovací smlouvy č. OLP/1725/2022, č. OLP/1732/2022, č. OLP/1733/2022,
č. OLP/1734/2022, č. OLP/1735/2022, č. OLP/1736/2022, č. OLP/1737/2022,
č. OLP/1738/2022, uzavírané mezi Libereckým krajem a

a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení
darovacích smluv Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 149/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 4
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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4. (21) RO č. 142/22 - úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Otta doplnil, že se podařilo získat dalších 10 mil. Kč do Nové Zelené Úsporám.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 696/22/RK
RO č. 142/22 - úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III – NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 142/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“ v úhrnné výši 341.250 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III – NZÚ“ v úhrnné výši 322.500 Kč, na základě odstoupení 3 příjemců od realizace
projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 18.750 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 341.250 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši
341.250 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2198
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn
Výše poskytnuté dotace
101250 Kč
Podíl na celkových výdajích
75 %
Doba realizace projektu
19.02.2021 - 19.08.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2199
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Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
19.02.2021 - 19.08.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

2200
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
20.02.2021 - 20.08.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat dle schváleného
vzoru smlouvy o poskytnutí dotace,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č.142/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. (22) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Ulvr sdělil, že se jedná o další zakázku z projektu Záchrana pokladů z depozitářů.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 697/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „3D laser skener s příslušenstvím (Záchrana pokladů
z depozitářů)“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Texxar cz s.r.o., se sídlem Svitavské nábřeží
1590/27, Brno – Husovice, IČO: 25560549, za nabídkovou cenu 2.632.600 Kč bez DPH,
tj. 3.185.446 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/111/2022 mezi Libereckým krajem a společností Texxar cz s.r.o.,
se sídlem Svitavské nábřeží 1590/27, Brno – Husovice, IČO: 25560549
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: 30. 05. 2022
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (97) RO č. 155/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923 – Spolufinancování
EU
Mgr. Otta sdělil, že jedná o zapojení příjmů do rozpočtu ve výši 170 mil. Kč, které jsou postupně
zapojovány do potřebných projektů, včetně 10 mil. Kč na projekt Kulturně kreativního centra
v Lidových sadech.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 698/22/RK
RO č. 155/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 155/22, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 170.174.742,92 Kč z titulu dotací přijatých
z operačních programů v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty
spolufinancovanými z fondů Evropské unie a splátky návratné finanční výpomoci,
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
170.174.742,92 Kč, z toho:
a.
b.

c.
d.

na akci IROP – II/610 Turnov – hranice LK ve výši 450.000 Kč v kapitole 923 06
– Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství,
na akci IROP – II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje 2. etapa ve výši
7.470.000 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního
hospodářství,
na akci IROP – II/286 Jilemnice – Košťálov ve výši 460.000 Kč v kapitole 923 06
– Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství,
na akci IROP II. – COV LK stavebnictví SŠ Semily ve výši 100.000 Kč v kapitole
923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku,
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e.
f.

g.

h.
i.

na akci Kulturně kreativní centrum Lidové sady ve výši 10.000.000 Kč v kapitole
923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku,
na akci OPŽP – Kotlíkové dotace IV – investice – rezerva ve výši 45.000.000 Kč
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
na akci IROP – Záchrana pokladů – SČ Muzeum LBC ve výši 5.100.000 Kč
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
na akci Digitální technická mapa ve výši 69.580.000 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
na akci Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU ve výši 2.000.000 Kč
v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor,

na akci Kofinancování IROP a TOP ve výši 30.014.742,92 Kč v kapitole 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 155/22 Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 7
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
j.

7. (98) Projektový záměr „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu.
Načež proběhla diskuze týkající se projektového záměru s tím, že Mgr. Otta na poradu členů
rady kraje dne 9. 5. 2022 připraví podrobné a konkrétní informace obsahující potřebná
vysvětlení.
M. Půta požádal, aby se porady 9. 5. 2022 zúčastnil nejen Mgr. Otta, ale i ředitel ZOO Liberec
MVDr. Nejedlo.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 699/22/RK
Projektový záměr „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“
a ukládá
Ing. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování,
1) zajistit zpracování projektové žádosti včetně všech relevantních příloh do připravovaného
Národního plánu obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru,
Termín: 31. 12. 2022
2) zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Lidových sadů
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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hlasování č. 8

pro

7
7

proti

0

Termín: 31. 08. 2024
zdržel se
1
byl přijat
Ing. Miklík

8. (106) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu - Domov
a centrum denních služeb Jablonec n. N., p. o.“ - schválení upravené dokumentace
a návrhů smluv
Mgr. Ulvr sdělil, že byly provedeny drobné úpravy v projektové dokumentaci dle CRR.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 700/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu - Domov a centrum
denních služeb Jablonec n. N., p. o.“ - schválení upravené dokumentace a návrhů smluv
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. upravený text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. nový závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/573/2022 v obou variantách
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 9 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
9. (109) Výzva Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2022 z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit
Mgr. Otta sdělil, že materiál obsahuje shrnutí podmínek v dotačním titulu vyhlášeným MMR.
Podmínky jsou pro Liberecký kraj komplikované či nevyužitelné. Jedná se zejména o objekt
bývalého Skloexportu a objekt v ul. Zeyerova. Nastávají 4 problémy z pohledu majetkového,
a to, že by Liberecký kraj musel do 31. 5. 2022 vlastnit daný objekt, což zřejmě není reálné.
Dále je problém časový, neb se týká pouze malých drobných úprav. Třetím problémem
je provozní, a to 5 letá doba udržitelnosti, což je problém u objektu Zeyerova, neboť později
by měl být tento objekt využíván odborem školství. Poslední problém je legislativní, kdy bude
nutné po čase provést rekolaudace, kdy nastanou značné problémy s naplněním povinností
z hlediska hygieny nebo HZS. Tyto 4 oblasti velmi komplikují podání žádosti v tomto dotačním
titulu.
Ing. Miklík vyjádřil souhlas s předloženým materiálem. Uvedl, že o tomto hovořil několikrát
i v rámci Krizového štábu Libereckého kraje. Podmínky byly Libereckým krajem
připomínkovány, ale bohužel nebyly příliš akceptovány. Je možné, že některé obce či města
mohou tento dotační titul využít. Zmínil město Turnov, kde bude možné využití pro cca 4 byty.
Načež se dotázal na byt ve Frýdlantu v rámci statku.
Ing. Ramzer přislíbil, že prověří danou situaci.
M. Půta požádal, aby tento materiál byl předložen na Krizovém štábu Libereckého kraje
ke vzetí na vědomí.
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Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 701/22/RK
Výzva Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022
z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) informace o výzvě Ministerstva pro místní rozvoj k podávání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2022 z programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit,
2) výhrady k parametrům výzvy, které komplikují či znemožňují využití tohoto nástroje
Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat o výhradách Libereckého kraje
PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., ministra pro místní rozvoj.
Termín: 10. 05. 2022
hlasování č. 10
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
10. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 702/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 229/VI/20/RK, 967/21/RK, 1478/21/RK, 1646/21/RK,
116/22/RK, 159/22RK, 310/22/RK, 324/22/RK, 351/22/RK, 367/22/RK, 370/22/RK,
377/22/RK, 396/22/RK, 400/22/RK, 427/22/RK, 449/22/RK, 450/22/RK, 453/22/RK,
456/22/RK, 457/22/RK, 460/22/RK, 461/22/RK, 463/22/RK, 464/22/RK, 473/22/RK,
474/22/RK, 476/22/RK, 491/22/mRK, 497/22/RK, 501/22/RK, 504/22/RK, 506/22/RK,
509/22/RK, 510/22/RK, 511/22/RK, 513/22/RK, 515/22/RK, 516/22/RK, 528/22/RK,
529/22/RK, 537/22/RK, 538/22/RK, 539/22/RK, 540/22/RK, 541/22/RK, 542/22/RK,
545/22/RK, 546/22/RK, 547/22/RK, 548/22/RK, 553/22/RK, 555/22/RK, 556/22/RK,
558/22/RK, 562/22/RK, 563/22/RK, 571/22/RK, 572/22/RK, 576/22/RK, 591/22/RK,
595/22/RK, 598/22/RK, 605/22/RK, 609/22/RK, 612/22/mRK, 617/22/RK, 620/22/RK,
632/22/RK, 633/22/RK, 634/22/RK, 639/22/RK, 640/22/RK, 641/22/RK, 653/22/RK,
654/22/RK, 661/22/RK, 676/22/RK, 680/22/RK, 690/22/mRK, 693/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 965/21/RK ad 3) z 30. 4. 2022 na 30. 6. 2022,
- 1474/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 31. 5. 2022,
- 1645/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 31. 5. 2022,
- 1720/21/RK ad 2) z 30. 4. 2022 na 30. 6. 2022,
- 18 -

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
- 1756/22/mRK ad 2) z 30. 4. 2022 na 31. 5. 2022,
- 425/22/RK ad 1) z 30. 4. 2022 na 30. 6. 2022,
- 451/22/RK z 30. 4. 2022 na 30. 8. 2022,
- 594/22/RK z 30. 4. 2022 na 15. 5. 2022.
hlasování č. 11
pro 8
proti
0
7

zdržel se

0

byl přijat

11. (4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 703/22/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 90/21/ZK, 32/22/ZK, 49/22/ZK, 61/22/ZK, 63/22/ZK,
66/22/ZK, 67/22/ZK, 68/22/ZK, 69/22/ZK, 72/22/ZK, 86/22/mZK, 94/22/ZK, 95/22/ZK,
104/22/ZK, 106/22/ZK, 108/22/ZK, 109/22/ZK, 113/22/ZK, 118/22/ZK, 121/22/ZK,
122/22/ZK, 126/22/ZK, 129/22/ZK, 130/22/ZK, 132/22/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 12
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (5) Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 5. 2022
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 704/22/RK
Příprava 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 31. 5. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2022.
hlasování č. 13
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (6) Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 4. 2022
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 705/22/RK
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Vyhodnocení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 26. 4. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 4. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, předložit členům zastupitelstva kraje přehled výstupů
vítězných projektů soutěže Liberec Ideathon 2022.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 14 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (7) RO č. 147/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 706/22/RK
RO č. 147/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 147/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele ostatní
neinvestiční transfery – individuální záštity s finanční podporou kapitoly 917 01 - Transfery,
odbor kancelář hejtmana, ve výši 70.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o záštitu s finanční podporou na jimi pořádané akce, a to ve výši
Žadatel
IČO/datu Sídlem/byte Akce/účel
Název
Měrná Hodnota Max.vý
m
m
parametr jednot paramet še
narození
u
ka
ru
finančn
í
podpor
y
Spolek
04851251 č.p. 158,
Ještědská
Ceny pro ks
30
20.000
přátel
463 43
hlídka
vítězná
Kč
chemickéh
Proseč pod
družstva
o vojska
Ještědem
Jednota
bratrská

47475111

Boženy
Němcové
54/9,
46005
Liberec Liberec VKristiánov

J. A.
Komenský –
odkaz pro
celý svět
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Slavnostn
í večer

den

1

Výstava

den

14

20.000
Kč
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Jiří Bažant 86932331

Liberecká
617,
46334
Hrádek nad
Nisou

Alice
Chmelíko
vá

Jítrava 148,
46353
Rynoltice

88716228

WMF
intercontinent
al World
Massage
Championshi
p 2022
Memoriál
Martina
Chaloupky
hudební
festival

Doba
trvání
akce

den

2

20.000
Kč

Doba
trvání
akce

den

1

10.000
Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 147/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
2) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými žadateli dle schváleného vzoru.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (8) Převod movitého majetku na Obec Kunratice
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
která stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 707/22/RK
Převod movitého majetku na Obec Kunratice
Rada kraje po projednání
souhlasí
s poskytnutím věcného daru Obci Kunratice, 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967, zastoupené
starostou obce Milanem Götzem, v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací čtverec
Stůl čtverec

KULBH000B5QR
KULBH000B4XZ
KULBH000B6KE
KULBH000B5JQ
KULBH000B4YU
KULBH00086CL
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Pořizovací cena
(v Kč)
2.603,00
2.603,00
2.603,00
2.560,00
2.095,00
2.347,00

Rok pořízení
2003
2003
2003
2003
2003
2004
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Stůl jednací
Stůl čtvrtkruh zkosený
Stůl čtvrtkruh zkosený
Stůl čtvrtkruh zkosený
Stůl čtvrtkruh
Stůl čtvrtkruh
Stůl čtvrtkruh
Regál zkosený
Regál zkosený vysoký
Kontejner KT 5-1D
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Skříň šatní
Skříň 4dvéřová
Skříň 4dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 2dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň 1dvéřová
Skříň se skly
Skříň regálová
Nástavba na PC DO 7-2D
Výsuv pro klávesnici
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo bez područky
Křeslo
Židle otočná s područkou
Židle otočná Calypso
Židle otočná Calypso
Židle otočná Calypso
Židle otočná Calypso
Židle otočná Calypso
Židle otočná Optimum
Židle otočná Optimum
Židle otočná Optimum
Židle otočná Optimum
Celkem

KULBH0007AVJ
KULBH000B5H0
KULBH000B46Q
KULBH000B5IV
KULBH000B4ZP
KULBH000B5WX
KULBH000B5LG
KULBH000B4RT
KULBH000B5YN
KULBH0001KRB
KULBH000BGOW
KULBH000B4MI
KULBH000B5U7
KULBH000B6IO
KULBH000019V
KULBH000B5AZ
KULBH000B55O
KULBH000B523
KULBH000B54T
KULBH000B594
KULBH000B5BU
KULBH000B589
KULBH000B56J
KULBH000B57E
KULBH0001KYC
KULBH00096VL
KULBH0003LL8
KULBH0000T5Z
KULBH0000T44
KULBH0000T6U
KULBH0000QG1
KULBH000DRLG
KULBH000DRIV
KULBH000P3Q3
KULBH000DOGQ
KULBH000GAO9
KULBH000CNGA
KULBH000C9CK
KULBH000J8QA
KULBH000J08C

2.750,00
1.763,00
1.735,00
1.763,00
1.770,00
1.770,00
1.770,00
1.300,00
2.315,00
2.433,90
2.260,00
2.250,00
2.297,00
4.040,00
2.562,00
2.695,00
3.879,00
3.642,00
2.095,00
3.009,00
1.811,00
1.737,00
3.603,00
1.510,00
707,60
1.488,00
1.659,00
790,00
790,00
1.185,00
5.579,00
3.522,00
2.970,00
4.570,00
2.970,00
3.160,00
4.708,80
4.709,00
4.741,20
4.741,20
119.861,70

2005
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2001
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2001
2003
2001
2005
2003
2001
2002
2009
2009
2021
2009
2015
2010
2011
2011
2012

schvaluje
návrh Darovací smlouvy OLP/818/2022 mezi Libereckým krajem a Obcí Kunratice, 464 01
Kunratice 158, IČO 46744967
a ukládá
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a) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit návrh na poskytnutí věcného daru Obci
Kunratice, 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967, ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit po rozhodnutí zastupitelstva kraje
o poskytnutí věcného daru Obci Kunratice, 464 01 Kunratice 158, IČO 46744967,
schválenou darovací smlouvu č. OLP/818/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu.
hlasování č. 16

pro

8

proti

0

Termín: 31. 07. 2022
zdržel se
0
byl přijat

16. (9) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž světelného označení
budovy Krajského úřadu Libereckého kraje“
Mgr. Jarošová sdělila, že obsahem materiálu je zadání veřejné zakázky na světelné označení
budovy Libereckého kraje, jedná se o dva kusy loga na západní a východní stranu budovy.
U jednotlivých prvků loga bude možné operativně měnit světelná barevná spektra pomocí
softwaru. Cena je vyšší, a to o 150.000 Kč týkající se pořízení ovládacího softwaru.Nápis bude
o velikosti 10 x 4 m. Obsluhu tohoto zařízení bude zajišťovat odbor kancelář ředitele. Termín
dodání je 75 dnů. Vlastní osvícení bude levnější, než zajišťování jednorázových nasvícení.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání a o vyčíslení nákladů na dosavadní
jednorázová nasvícení budovy.
Mgr. Jarošová přislíbila, že po projednání bude tato informace doplněna.
V. Židek se dotázal, že v materiálu nelze nalézt sdělenou částku ve výši 150.000 Kč
na zamýšlený software. V materiálu je uvedeno 40.000 Kč na zaškolení a programování.
Mgr. Jarošová sdělila, že se jedná o zaškolení a programování ve výši 40 tis. Kč, ale dále bude
placena licence a komponent samotného softwaru. Upřesnila, že se jedná o dvousložkovou
nabídku - samostatný nápis, proškolení a software pro KÚ. Uvedla, že členům rady kraje zašle
rozklíčování ceny a doplňující informace k pořizovanému softwaru.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 708/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž světelného označení budovy
Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž světelného označení budovy sídla
Libereckého kraje“, a to účastníku NEON SERVIS, s.r.o., IČO 60276916, se sídlem Husitská
131/54, Liberec 9, 460 07, za nabídkovou cenu 794.000 Kč bez DPH, 960.740 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
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kupní smlouvu č. OLP/1079/2022 mezi Libereckým krajem a společností NEON
SERVIS, s.r.o., IČO 60276916, se sídlem Husitská 131/54, Liberec 9, 460 07
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 17
pro 6
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
V. Židek
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
2.

17. (10) Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Mgr. Jarošová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 709/22/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou strategie v oblasti lidských zdrojů odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů spočívající ve změně parametrů zřízených pracovních pozic z doby určité na dobu
neurčitou,
stanovuje
z důvodu ukončení realizace projektu na odboru sociálních věcí k 1. 7. 2022 počet
systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského
úřadu Libereckého kraje na 422, což celkově představuje snížení o 2 pracovní pozice
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 18 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Ing. Ramzer.
18. (11) Záměr koncepčního řešení rozvoje zdravotní péče v MMN a. s. - Nemocnici
v Semilech
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter stručně představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 710/22/RK
Záměr koncepčního řešení rozvoje zdravotní péče v MMN a. s. - Nemocnici v Semilech
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
záměr koncepčního řešení rozvoje zdravotní péče v MMN, a. s. – Nemocnici v Semilech
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu zdravotnictví,
předložit záměr koncepčního řešení rozvoje zdravotní péče v MMN, a. s. – Nemocnici
v Semilech Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (12) Plán pokrytí území Libereckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje
Mgr. Richter uvedl, že obsahem materiálu je plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami.
M. Půta se dotázal na reálnost záměru vybudování výjezdové základny v Harrachově, a to nejen
v souvislosti s výší rozpočtu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
Načež proběhla diskuze, na jejímž základě Mgr. Richter, jakožto předkladatel, stáhl tento bod
z programu jednání.
20. (13) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 711/22/RK
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 46744991, z důvodu
aktualizace předmětu a údajů doplňkové činnosti bodu č. VIII. Doplňková činnost a přílohy
č. 1 příspěvkové organizace resortu zdravotnictví – Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, ke schválení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 20
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (14) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „AED pro Liberecký kraj IV. fáze“
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 712/22/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na akci „AED pro Liberecký kraj IV. fáze“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 567.600 Kč,
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČO: 46744991, na výdaje spojené s realizací akce „AED pro Liberecký kraj IV. fáze“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku do výše 567.600 Kč na realizaci akce „AED pro Liberecký kraj IV. fáze“
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, nejpozději však do 2. 6. 2022,
3.
4.
5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí „AED pro Liberecký kraj IV. fáze“
do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 1 v termínu do 10. 1. 2023,
o předložení vyúčtování formou Oznámení o skutečné výši využitého provozního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 v termínu do 6. 2. 2023

a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zaslat výpis tohoto
usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh MUDr. Luďku Kramářovi, MBA, řediteli
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 18. 05. 2022
hlasování č. 21
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (15) RO č. 143/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 713/22/RK
RO č. 143/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 143/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, ve výši 25.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a) snížení ukazatele Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
ve zdravotnictví o částku 25.000 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele Nadační fond Martina Chaloupky ve výši
25.000 Kč,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Nadačnímu fondu Martina
Chaloupky, IČO: 04513401, se sídlem č. p. 45, 460 01 Kryštofovo Údolí, na akci „Srdeční
záležitosti 2022-III. ročník“, ve výši 25.000 Kč,
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schvaluje
smlouvu č. OLP/1234/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Nadačním fondem Martina Chaloupky, IČO: 04513401,
se sídlem č. p. 45, 460 01 Kryštofovo Údolí
a ukládá
1. Ing Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 143/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, s výše uvedeným podpořeným žadatelem,
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, k podpisu.
hlasování č. 22

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0
byl přijat

23. (16) ZR-RO č. 146/22 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační fond LK, poskytnutí dotací
z programu 9.1, 9.2 a 9.3
Mgr. Richter stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Doplnil, že zřejmě nebude
dočerpán program č. 9.3, v němž je možné čerpat finanční prostředky na pomůcky pro tělesně
postižené.
M. Půta navrhl, aby rezort zdravotnictví a rezort sociálních věcí nalezly společné řešení
např. pro nadační fond Ozvěna, která žádá o finanční prostředky na pomůcky pro sluchově
postižené děti.
Načež proběhla krátká diskuze s tím, že Mgr. Tulpa a Mgr. Richter se pokusí nalézt způsob
a vhodnou úpravu podmínek programu 9.3 pro následující roky.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 714/22/RK
ZR-RO č. 146/22 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační fond LK, poskytnutí dotací
z programu 9.1, 9.2 a 9.3
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 146/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné
výši 1.706.625 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a)
úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 1.048.520,10 Kč,
b)

snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 1.048.520,10 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 696.975 Kč,
úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů
v úhrnném objemu 896.320 Kč,

-

snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 570.800 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 896.320 Kč,
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úprava výdajů v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením
v úhrnném objemu 113.330 Kč,
snížení nespecifikované rezervy podprogramu 9.3 o částku 71.114,70 Kč,

c)
-

zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 113.330 Kč,
2) s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory č. 9
Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to:
a)
v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 696.975 Kč, níže
uvedeným příjemcům na projekt do výše:
a)

Příjemc
e/IČ/Prá
vní
forma

Adres
a

Název
projektu

1 ARCUS
Společn
ost
onkologi
ckých
pacientů,
jejich
rodinnýc
h
příslušní
ků a
přátel,
z.s.,
4674560
2, spolek

Oblač
ná
450/1,
460
05
Libere
c VKristi
ánov,
Libere
c

Zlepšení
života
onkologic
kých
pacientů ozdravný
pobyt
Janské
Lázně

2 ARCUS
Společn
ost
onkologi
ckých
pacientů,
jejich
rodinnýc
h
příslušní
ků a
přátel,
z.s.,

Oblač
ná
450/1,
460
05
Libere
c VKristi
ánov,
Libere
c

Zlepšení
života
onkologic
kých
pacientů ozdravný
pobyt
Harracho
v

Výše
dotac
ev
Kč

Pod
íl
na
cel
k.
způ
sob
ilýc
h
výd
ajíc
h
42.00 18,
0
75

45.00
0
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Závazné
parametry
projektu

Účel
projektu

Termín
zahájen
í/ukonč
ení
projekt
u

počet osob /
osoby / 28,
počet dní /
dny / 10

Rekondiční
ozdravný
pobyt v
Janských
Lázních v
Residenci
Ruth.
Projekt je
určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocnění
m, kteří jsou
po léčbě v
ambulantní
péči.
Rekondiční
ozdravný
pobyt v
Harrachově
v Hotelu
INN.
Projekt je
určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocnění
m, kteří jsou
v

11.1.202
2/
24.11.20
22

19, počet osob /
96 osoby / 30,
počet dní /
dny / 10

11.1.202
2/
24.11.20
22
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ambulantní
péči.

4674560
2, spolek

3 Asociace
rodičů a
přátel
zdravotn
ě
postižen
ých dětí
v ČR, z.
s. Klub
Liberec,
4674735
4, spolek

4 Dům
dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec
nad
Nisou,
Podhors
ká 49,
příspěvk
ová
organiza
ce,
7512229
4,
příspěvk
ová
organiza
ce

Dlouh
á 734,
463
12
Libere
c
XXVVesec
,
Libere
c

Podho
rská
946/4
9, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Letní
ozdravný
tábor pro
ZTP/P
klienty

60.00
0

17, Počet
65 zdravotně
postižených
klientů /
osoba / 28,
Doprovod
ZTP/P /
osoba / 15,
Délka
pobytu / den
/ 14

Letní
tábor s
denní
docházko
u pro děti,
mládež a
dospělé
se
zdravotní
m
postižení
m

15.00
0

23, počet
44 účastníků
ZP projektu
/ osoba / 19,
počet
pobytových
dnů / den /
4, počet
doprovodů
ZTP/P /
osoba / 12
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Ozdravný
tábor v
rekreačním
středisku
Líchovy. Je
určen
primárně
pro osoby
ZTP/P s
tělesným a
duševním
postižením.
Asistence
klientů je
zajištěna
kvalitním
personálem
bez nároku
na finanční
ohodnocení.
Zvyšování
kvality
života
občanů
Libereckého
kraje a
zdravotního
stavu
obyvatel se
zdravotním/
tělesným
postižením.
Cílem
projektu je
realizace
příměstskéh
o tábora pro
handicapova
né od 7 let
věku.

23.7.202
2/
6.8.2022

1.5.2022
/
30.9.202
2
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5 Dům
dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec
nad
Nisou,
Podhors
ká 49,
příspěvk
ová
organiza
ce,
7512229
4,
příspěvk
ová
organiza
ce
6 Jablonec
ký
spolek
onkologi
ckých
pacientů
JAKOP,
4325691
1, spolek

Podho
rská
946/4
9, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Emili
e
Floriá
nové
1736/
8, 466
01
Jablon
ec nad
Nisou
7 Jablonec Emili
ký
e
spolek
Floriá
onkologi nové
ckých
1736/
pacientů 8, 466
JAKOP, 01
4325691 Jablon
1, spolek ec nad
Nisou
8 Národní V
ústav pro Holeš
autismus ovičk
, z.ú.,
ách
2662306 593/1
4, ústav
a, 182
00
Libeň,
Praha
8

Sportovní
letní
docházko
vý tábor
pro
handicapo
vané

10.57
5

19, počet
23 účastníků
ZP projektu
/ osoba / 18,
počet
pobytových
dnů / den /
3, počet
doprovodů
ZTP/P /
osoba / 11

Rekondič
ní pobyt
JAKOP

36.00
0

18, počet
75 účastníků
pobytu /
osoba / 24,
počet dní
pobytu / den
/ 10

Rekondič
ní pobyt
JAKOP Sezimovo
Ústí

30.00
0

XX.
ročník
rekondičn
ích a
edukačníc
h pobytů
se
zdravotní
m
programe
m pro děti
a mladé
lidi s
poruchou
autistické

10.50
0
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Zvyšování
kvality
života
občanů
Libereckého
kraje a
zdravotního
stavu
obyvatel se
zdravotním/
tělesným
postižením.
Cílem je
realizace
pohybového
příměstskéh
o tábora pro
handicapova
né.
Realizace
rekondičníh
o pobytu
pro členy
organizace
JAKOP

1.5.2022
/
30.9.202
2

11, počet
45 účastníků
pobytu /
osoba / 40,
počet dní
pobytu / den
/5

Realizace
rekondičníh
o pobytu
pro členy
organizace
JAKOP

1.1.2022
/
31.12.20
22

10, počet
5 účastníků s
PAS z
Libereckého
kraje /
osoby / 8,
doprovod
ZTP/P /
osoby / 4

Rekondiční
pobyty
zaměřené na
sociální a
zdravotní
rehabilitaci
a edukaci
dětí s
poruchami
autist.
spektra
(PAS). Na
13
turnusech se
pobytů
zúčastní cca

1.1.2022
/
31.12.20
22

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
ho
spektra

9 Podkrko
nošská
společno
st přátel
dětí
zdravotn
ě
postižen
ých
Semily,
z. s.,
4929455
5, spolek

Nádra
žní
213,
513
01
Podm
oklice
,
Semil
y

S
Mikuláše
m na Žalý
v roce
2022

7.050

10, Počet
93 účastníků se
zdravotním
postižením /
osoba / 17,
Počet
doprovodu
ZTP/P /
osoba / 13,
Počet
pobytových
dnů / den / 2

10 Regionál
ní
organiza
ce
zdravotn
ě
postižen
ých
Sever
Liberec
z.s.,
4674439
8, spolek

Oblač
ná
450/1,
460
05
Libere
c VKristi
ánov,
Libere
c

Buď fit
senior
Sezimovo
Ústí

15.00
0

11, počet osob /
18 osoby / 20,
počet dnů /
dny / 5
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100 osob s
PAS, z toho
cca 8 osob z
Libereckého
kraje, což
pomůže
také jejich
rodinám.
30.ročník
víkendovéh
o setkání
rodin, ve
kterých žije
osoba se
zdravotním
postižením.
Cílem je
rekondice
ZP i
pečujících.
Saunování,
masáže,
cvičení,
klimatoterap
ie,
arteterapie.
Účastníci se
mohou
zapojit do
programu
pro děti,
který
probíhá
souběžně.
Účastníci
jsou v
důchodové
m věku,
tělesně
postižení.
Pobyt v
hotelu MAS
v Sezimově
Ústí, je pro
ně zajištěna
rehabilitace
a bazén.

1.9.2022
/
31.12.20
22

7.2.2022
/
22.11.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
11 Senioři
České
republik
y, z. s.,
Základní
organiza
ce Nový
Bor,
7511820
3, spolek

Žižko
va
159,
473
01
Nový
Bor

Rekondič
ní pobyt
na
Šumavě

43.50
0

15 počet
účastníků
pobytu /
osoba / 58,
počet
pobytových
dnů / den / 5

12 Spolek
zdravotn
ě
postižen
ých z.s.,
2660859
6, spolek

Kořen
ov
č.p.
906,
468
49
Kořen
ov

Rekondič
ní pobyt
pro
zdravotně
postižené
občany

48.00
0

20, počet
17 účastníků /
osob / 40,
počet dnů /
den / 8

13 Spolek
zdravotn
ě
postižen
ých
Železno
brodska,
2660802
2, spolek

Příčná
350,
468
22
Želez
ný
Brod

Chorvatsk
o Gradac
2022

50.00
0

8,9 počet
7 účastníků /
osoby / 52,
počet
pobytových
dnů / den / 7
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Určeno
členům ZO
s cílem
prožít týden
v horském
prostředí
Šumavy. V
průběhu
pobytu bude
umožněno
denní
využívání
bazénu a
fitness
centra,
vířivé
koupele a
sauny, ranní
cvičení,
turistika,
poznávací
výlety,
exkurze,
kulturní a
společenské
akce.
Zlepšení
zdraví,
především
účast na
pravidelné
pohybové
aktivitě a
zdravějším
životním
stylu
Rekondiční
pobyt pro
postižené a
seniory,
zlepšení
zdravotního
stavu
alergiků,
astmatiků,
kardiaků a
imobilních
členů včetně
doprovodu
spolku

3.1.2022
/
30.6.202
2

1.1.2022
/
31.12.20
22

1.1.2022
/
30.9.202
2

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
14 Spolek
zdravotn
ě
postižen
ých
Železno
brodska,
2660802
2, spolek

Příčná
350,
468
22
Želez
ný
Brod

Rekondič
ní pobyt
Kadaň
2022

36.75
0

14, počet
55 účastníků /
osoby / 49,
počet
pobytových
dnů / den / 5

15 Svaz
diabetik
ů ČR,
pobočný
spolek
Česká
Lípa,
4828213
8,
pobočný
spolek
16 Svaz
diabetik
ů ČR,
pobočný
spolek
Jilemnic
e,
4929517
9,
pobočný
spolek

Na
Svahu
2645,
470
06
Česká
Lípa

Edukačně
preventiv
ní pobyt
pro
diabetiky

21.00
0

27 účastníci /
osoba / 28,
počet dnů /
den / 5

č.p.
37,
512
04
Mříčn
á

Rekondič
ní pobyt
2022

21.00
0

15, počet
84 účastníků
pobytu /
počet osob /
20, počet
pobytových
dnů / počet
dní / 7

Rekondič
ní pobyt
diabetiků
Lomnice
nad
Popelkou

31.50
0

20, počet
8 účastníků
pobytu /
osoby / 30,
počet dnů
pobytu / dny
/ 7, počet
seminářů /
hodiny / 5,
edukace /
hodiny / 5

17 Svaz
diabetik
ů ČR,
pobočný
spolek
Lomnice
nad
Popelko
u,
6201485
4,
pobočný
spolek

č.p.
319,
512
03
Libštá
t
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Rekondiční
pobyt pro
seniory a
zdravotně
postižené s
celodenním
programem
a poznávání
okolí
Kadaně
Rekondiční
pobyt pro
diabetiky za
doprovodu
lékaře a zdr.
sestry přednášky,
cvičení ,
správná
výživa.

1.1.2022
/
30.6.202
2

Podpořit u
účastníků
rekondičníh
o pobytu
udržení
(případně
zvýšení)
fyzické
zdatnosti a
přispět i
prostřednict
vím
edukační
části pobytu
k omezení
důsledků
diabetu
Zlepšená
kvalita
života
diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita,
edukační
činnost pod
vedením
zdravotní
sestry dipl.
diabetoložk
y,
seznámení s
nemocí, s
vedlejšími

1.5.2022
/
30.9.202
2

26.6.202
2/
1.7.2022

28.8.202
2/
4.9.2022

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
problémy
nemoci.
Získání
nových
poznatků při
léčbě
diabetu.

18 Svaz
diabetik
ů ČR,
územní
organiza
ce
Liberec,
pobočný
spolek,
7119331
6,
pobočný
spolek

Zlatá
ulička
229,
468
04
Prose
č nad
Nisou,
Jablon
ec nad
Nisou

Rekondič
ní a
edukační
pobyt pro
diabetiky

22.50
0

18, počet
75 účastníků
REP / osoba
/ 25, počet
dnů pobytu
/ den / 6

19 Svaz
postižen
ých
civilizač
ními
choroba
mi v ČR
,
z.s.zákla
dní
organiza
ce Nový
Bor,
7275418
4, spolek

Božen
y
Němc
ové
585,
473
01
Nový
Bor

Rekondič
ní pobyt
Jetřichovi
ce

31.50
0

22, počet osob
5 projektu /
osoba / 30,
počet
pobytových
dnů / den / 7
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Zlepšení
zdravotního
stavu osob
postižených
onemocnění
m diabetes
mellitus,
zlepšení
tělesné i
duševní
kondice,
získání
vhodných
návyků jako
je
pravidelný
pohyb,
dietní strava
a edukace o
předcházení
dalších
zdravotních
komplikací.
Napomáhá
udržet
zdravotní a
psychický
stav
zdravotně
postižených

1.2.2022
/
30.9.202
2

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
20 Svaz
postižen
ých
civilizač
ními
choroba
mi v ČR,
z.s.,
Okresní
organiza
ce Česká
Lípa,
6223755
1, spolek
21 Svaz
tělesně
postižen
ých v
České
republic
e z. s.
místní
organiza
ce
Mimoň,
7118397
3, spolek
22 Tělovýc
hovná
jednota
KARDI
O z.s.
Jablonec
nad
Nisou,
2284386
8, spolek

Božen
y
Němc
ové
585,
473
01
Nový
Bor

Rekondič
ní pobyt
Bystré /u
Poličky/

33.75
0

15, počet
7 účastníků
projektu /
osoba / 45,
počet
pobytových
dnů / den / 5

Napomáhá
udržet
zdravotní a
psychický
stav
zdravotně
postižených

1.1.2022
/
31.12.20
22

Sídlišt
ě pod
Ralsk
em
603,
471
24
Mimo
ň I,
Mimo
ň

Ozdravný
pobyt pro
tělesně
postižené
důchodce

30.00
0

13, počet
16 účastníků
pobytu /
osob / 40,
počet dnů
pobytu / den
/5

Realizace
ozdravného
pobytu pro
tělesně
postižené
důchodce
STP

1.1.2022
/
31.12.20
22

Nemo
cniční
4446/
15,
466
01
Jablon
ec nad
Nisou

Tělových
ovná
činnost
pro
rekondici
postižený
ch
kardiovas
kulárními
chorobam
ia
nemocem
i
pohybové
ho ústrojí
rekondičn
í
soustředě
ní

14.50
0

16, počet
11 účastníků /
osoba / 25,
počet dnů /
den / 4

Tělovýchov
ná činnost
pro
rekondici
postižených
kardiovasku
lárními
chorobami a
nemocemi
pohybové
ústrojí rekondiční
soustředění

1.1.2022
/
31.12.20
22
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Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
23 Unie
ROSKA
- reg.
org.
ROSKA
ČESKÁ
LÍPA,
z.p.s.,
6377861
1,
pobočný
spolek

Rumb
urský
ch
hrdinů
860,
473
01
Arnult
ovice,
Nový
Bor

Víkendov
ý
rekondičn
í pobyt
nemocnýc
hs
roztrouše
nou
sklerózou
- jaro

6.750

12, počet osob
44 ZP / osoby /
15, počet
dní pobytu /
den / 3

24 Unie
ROSKA
- reg.
org.
ROSKA
LIBERE
C, z.p.s.,
6510039
5,
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/5
4, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Podzimní
rekondice

12.60
0

14, počet dnů /
86 den / 7,
počet osob /
osoby / 12
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Účelem
projektu je
rekondice
pacientů s
RS za cílem
upevnění
jejich zdraví
(pohybová a
dechová
cvičení,
zlepšení
jemné
motoriky a
kognitivních
funkcí
mozku).
Program
schválen
MUDr. E.
Havrdovou,
Csc z Prahy.
Rekondiční
pobyt má
umožnit
lidem s RS
osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení.
Odborný
program
zajišťují
rozcvička,
dva bloky
cvičení
denně,
odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity.

12.1.202
2/
22.5.202
2

3.1.2022
/
30.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
25 Unie
ROSKA
- reg.
org.
ROSKA
LIBERE
C, z.p.s.,
6510039
5,
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/5
4, 460
07
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Jarní
rekondice

12.60
0

14, počet dnů /
86 den / 7,
počet osob /
osoby / 12

26 Unie
ROSKA
- reg.org.
ROSKA
JABLO
NEC
NAD
NISOU,
z.p.s.,
6466851
7,
pobočný
spolek

Pasec
ká
4228/
23,
466
02
Jablon
ec nad
Nisou

Rekondic
es
hiporehab
ilitačním
programe
m

9.900

11, počet ZP
89 účastníků
pobytu /
osoba / 10,
počet
doprovodů /
osoba / 2,
počet dnů
pobytu / den
/6

Rekondiční
pobyt má
umožnit
lidem s RS
osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení.
Odborný
program
zajišťují
rozcvička,
dva bloky
cvičení
denně,
odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a
jiné
volnočasové
aktivity.
Realizace
rekondičníh
o pobytu
pro
stabilizaci
psychiky,
rovnováhy,
posilování
páteře, svalů
i nervů
postižených
roztroušeno
u sklerózou
a pro
zlepšení
celkového
zdravotního
stavu

3.1.2022
/
30.12.20
22

1.1.2022
/
31.12.20
22

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 896.975 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt do výše:
Příjemce
/IČ/Práv
ní forma

Adres
a

Název
projektu

Výše
dotace
v Kč

Pod
íl
na
celk
.
způ
sobi
lých
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Závazné
parametry
projektu

Účel
projektu

Termín
zahájení
/ukonče
ní
projektu

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
výd
ajíc
h

1

Amelie,
z.s.,
2705214
1, spolek

Šaldov Dobrovoln 20.000
a
íci Amelie
337/15 v KNL
, 186
00 ,
Karlín,
Praha

20,0
0

počet
proškolenýc
h
dobrovolník
ů / ks / 5 ,
počet
odslouženýc
h hodin / hod
/ 85, počet
kontaktů /
ks/ 300

2

Amelie,
z.s.,
2705214
1, spolek

Šaldov Centrum
a
Amelie
337/15 Liberec
, 186
00 ,
Karlín,
Praha

45.000

14,6
6

3

Asociace
TOM
ČR,
TOM
20507
Radován
ka
Liberec,
0984980
7,

Broum
ovská
700/15
, 460
06 ,
Libere
c VIRochli
ce,

20.700

69,7
4

zajištění
psychosociál
ní podpory /
měsíc / 12 ,
počet
kontaktů s
klienty /
kontakt /
550, počet
klientů v
odborných
službách /
osoba/ 40
Velikost
cílové
skupiny /
osoba / 100

Zdravotní
výchova
Radovánk
y 2022
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Zavedení
akreditované
ho
dobrovolnick
ého
programu v
KNL.
Dobrovolníci
budou
docházet na
lůžkové a
ambulantní
oddělení
onkologie,
kde
zpříjemňují
nemocným a
jejich
blízkým
pobyt, a to
rozhovorem
či drobnými
aktivitami.
Zajištění
psychosociál
ní podpory
dospělým
onkologicky
nemocným a
jejich
blízkým v
Libereckém
kraji v roce
2022

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zdravotní
výchova
občanů, dětí
a mládeže,
včetně
edukace
pedagogů.

1.1.2022
/
1.12.202
2

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
pobočný
spolek

Libere
c

4

Celiaživot bez
lepku
o.p.s.,
2704886
1, obecně
prospěšn
á
společno
st

č.p.
198,
463
31,
Nová
Ves

Aktivity
směřující
ke
zlepšení
života lidí
s celiakií

50.000

50

5

Celiaživot bez
lepku
o.p.s.,
2704886
1, obecně
prospěšn
á
společno
st

č.p.
198,
463
31,
Nová
Ves

Webové
50.000
stránky o
problemati
ce celiakie
a
bezlepkov
é diety

50
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pravidelné
edukační a
poradenské
akce pro
celiaky a
jejich rodiny
(fyzické
nebo on-line
podle
možností) /
počet / 15 ,
edukace
veřejnosti
(přednášky,
besedy,
semináře) /
počet / 2,
účast na
konferenci
(sympoziu) /
počet/ 1
odborné
články na
web a fb /
počet / 12 ,
recepty na
web a fb /
počet / 12,
informace z
proběhlých
akcí na web
a fb / počet/
5

Účelem
projektu je
pomoc lidem
s celiakií a
jejich
rodinám,
formou
pořádání
edukačních
akcí a besed,
poskytování
poradenství,
podpory a
šíření
pravdivých
informací o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety.

1.1.2022
/
31.12.20
22

Provozování
a rozšiřování
webových a
facebookový
ch stránek
pro celiaky,
jejich rodiny
a veřejnost.
Plánujeme
rozšířit je
především o
další rady a
odborné
informace, o
recepty a
videorecepty
, atd.

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
6

Centrum
Mateřído
uška,
z.s.,
2662635
7, spolek

P.
Bezru
če 387
, 463
62 ,
Hejnic
e

Zdravý
úsměv

22.000

49,4
4
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Preventivní
program /
akce / 14 ,
Zapojené
organizace /
organizace /
8

Cílem je
realizovat
preventivní,
zdravotně
podpůrný
program v
organizacích
Lbc kraje s
cílem
zlepšení a
fixace
správných
orálně
hygienickýc
h návyků a
dosáhnout u
cílové
skupiny
vědomostí
odpovídající
ch věku o
zubních
nemocech a
možnostech
prevence.

1.1.2022
/
30.11.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
7

Centrum
pro
rodinu
Náruč,
z.ú.,
7015509
7, ústav

Skálov
a 540,
511
01,
Turno
v

Zdravá
rodina
2022

50.000

50
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Kurz rozvoje
pohybových
dovedností
dětí / počet
kurzů za
týden/počet
týdnů / 4/30 ,
Kurz
podpory
vývoje řeči /
počet kurzů
za
týden/počet
týdnů / 2/30,
Besedy a
kurzy: Péče
o děti,
zdravotní
gramotnost,
zdravý
životní styl /
Počet besed/
15,
Poradenství /
Počet hodin
poradenství /
90,
Zdravotní
cvičení pro
dospělé /
počet kurzů
za
týden/počet
týdnů / 1/27,
Podpora
rodin s dětmi
s PAS a
specifickými
/ Počet
setkání / 10,
Podpora
rodin s
celiakií /
Počet setkání
/ 6, Podpora
rodin s dětmi
s DM 1. typu
/ Počet
setkání / 10,
Svépomocná
skupina /
Počet setkání
/ 10

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality
života
obyvatelstva
LK. Program
zaměřený na
rodiny s
malými
dětmi,
především
do 7 let s
důrazem na
edukaci,
prevenci a
podporu
rodin s dětmi
se zdrav.
obtížemi.

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
8

Červený
trpaslík,
zapsaný
ústav,
0534441
7, ústav

Uheln
á
991/5,
466
01,
Jablon
ec nad
Nisou

PŮJČOV
50.000
NA
KOMPEN
ZAČNÍC
HA
REHABIL
ITAČNÍC
H
POMŮCE
K

50

9

Červený
trpaslík,
zapsaný
ústav,
0534441
7, ústav

Uheln
á
991/5,
466
01,
Jablon
ec nad
Nisou

SPOLEČ
NÍK DAR
ČLOVĚK
A
ČLOVĚK
U

41,6
7

50.000

- 42 -

počet
zapůjčených
pomůcek /
kus / 50 ,
počet dnů
zapůjčení
pomůcek /
den / 150

Zvyšování
kvality
života a
zdravotního
stavu
obyvatel
Libereckého
kraje,
vytvářet
pozitivní a
funkční
mezilidské
vztahy, jak v
rámci
rodiny, tak v
širším
kontextu
občanské
společnosti,
rozvoj péče
rodiny a
integrace
dobrovolník; Zvyšování
neformální
kvality
rodinný
života a
pečovatel /
zdravotního
osoba / 50 ,
stavu
akce; aktivita obyvatel
/ počet / 50
Libereckého
kraje,
vytvářet
pozitivní a
funkční
mezilidské
vztahy, jak v
rámci
rodiny, tak v
širším
kontextu
občanské
společnosti,
rozvoj
sociálního
dobrovolnict
ví, zmírnění
osamělosti a
integrace

3.1.2022
/
31.12.20
22

3.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
10

Dramace
ntrum
Bezejmé
na, z.s.,
0681094
2, spolek

Nezva
lova
658/15
, 460
15 ,
Libere
c XVStarý
Harco
v,
Libere
c

Aby sex
nebyl
průšvih

50.000

69,4
4

11

Dramace
ntrum
Bezejmé
na, z.s.,
0681094
2, spolek

Nezva
lova
658/15
, 460
15 ,
Libere
c XVStarý
Harco
v,
Libere
c

Preventivn 50.000
í
programy
Dramacen
tra
Bezejmén
a

49,5

- 43 -

Počet
tříhodinovýc
h seminářů
pro veřejnost
/ tříhodinový
seminář / 3 ,
Počet
tříhodinovýc
h seminářů
pro žáky /
tříhodinový
seminář / 15,
Minimální
počet
účastníků
seminářů /
účastník/ 360

Podpora
aktivit
směřujících
ke zlepšení
zdravotního
stavu a
zvyšování
kvality
života
obyvatelstva
LK
prostřednictv
ím
edukačních
programů
zaměřených
na prevenci
pohlavních
chorob,
AIDS a
dalších rizik
spojených s
rizikovým
pohlavním
stykem.
Počet
Podpora
tříhodinovýc aktivit
h seminářů
směřujících
pro veřejnost ke zlepšení
/ tříhodinový zdravotního
seminář / 5 , stavu a
Počet
zvyšování
tříhodinovýc kvality
h seminářů
života
pro žáky /
obyvatelstva
tříhodinový
Libereckého
seminář / 15, kraje
Minimální
prostřednictv
počet
ím
účastníků
edukačních
seminářů /
programů
účastník/ 360 zaměřených
na prevenci
závislostí a
prevenci
domácího
násilí.

1.3.2022
/
31.12.20
22

1.3.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
12

FOKUS
Liberec
o.p.s.,
4674941
1, obecně
prospěšn
á
společno
st

Nezva
lova
662/18
, 460
15 ,
Libere
c XVStarý
Harco
v,
Libere
c

Školský
projekt
„Blázníš?
No a!“

49.000

70

13

Jednota
bratrská
Liberec Ruprecht
ice,
4674486
0, církve
a
nábožens
ké
společno
sti

Konop
ná
776/8,
460 14
,
Libere
c XIVRupre
chtice,
Libere
c

Vzděláván
ía
poradenst
ví pro
rodiče
kojenců

50.000

29,9
4
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počet
školských
dnů / školský
den / 10 ,
počet
proškolenýc
h studentů /
počet osob /
200

Projekt
„Blázníš? No
a!“ (BNA)
funguje v
libereckém
regionu od
roku 2018.
Blázníš? No
a! je
interaktivní
program
prevence
duševního
zdraví, který
je postaven
na
otevřeném
dialogu
odborníků,
studentů a
učitelů.
Realizovaný Zajištění
ch přednášek provozu
/ workshopů poradny pro
/ počet / 10 , maminky s
Počet klientů dětmi do 1
/ počet osob / roku v
120
oblasti
kojení a
psychomotor
ického
vývoje dětí.
Poradna
bude působit
preventivně
realizací
přednášek a
workshopů a
dále
individuální
m
poradenství
m pro řešení
aktuálních
obtíží
klientů.

3.1.2022
/
30.12.20
22

1.1.2022
/
31.12.20
22

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
14

Jezdecký
klub
Elite,
z.s.,
2275693
1, spolek

Vitano
vice 4,
463
45,
Pěnčín

Hiporehab
ilitace
2022

29,4
5

pronájem
koně / počet
hodin / 200 ,
mzdové
náklady /
počet hodin /
400,
materiální
náklady /
počet kusů/ 3

15

Klub pro
zdraví
obyvatel
Libereck
a z.s.,
6897483
3, spolek

Rupre
chtick
á
318/16
, 460
01 ,
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Preventivn 30.000
í
skupinové
cvičení
chronický
ch
pacientů v
Jedličkově
ústavu

30

cvičební
jednotka /
hodina / 48 ,
počet osob /
ks / 25

17

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú.,
2662306
4, ústav

V
Holeš
ovičká
ch
593/1a
, 182
00 ,
Libeň,
Praha
8

Diagnosti
ka a
odborné
poradenst
ví pro
osoby s
autismem
z
Liberecké
ho kraje

25

počet
vyšetřených
a
podpořených
osob z
Libereckého
kraje / osoby
/ 20

43.000

50.000

- 45 -

Částečné
financování
dlouhodobýc
h
rehabilitační
ch plánů pro
klienty s
cílem
celkového
zlepšení
jejich
zdravotního i
psychického
stavu.
Udržení
resp.
zlepšení
stávajícího
zdravot.
stavu
pacientů se
zdravotním
znevýhodněn
ím. Použitím
adekvátních
rhc.
pomůcek a
metodik
docílit
stabilizace
jejich
pohybových
možností,
zlepšení
celkového
zdr. stavu a
sociálních
vazeb
Na základě
podrobného
psychologick
ého nebo
psychiatrické
ho vyšetření
stanovit, zda
deficity v
sociálněemočním
porozumění
a projevy v
chování
odpovídají
PAS,
definovat
psychologick

1.1.2022
/
31.12.20
22

3.1.2022
/
30.12.20
22

1.1.2022
/
31.12.20
22
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é, výchovné,
vzdělávací a
sociální
potřeby
klienta.

18

Sdružení
TULIPA
N, z.s.,
2667247
2, spolek

Sokols
ká
113/8,
460 01
,
Libere
c IStaré
Město,
Libere
c

Podpora
duševního
a
fyzického
zdraví pro
OZP a
neformáln
í pečující
2022

49.900

46,3
3

Počet
podpořených
osob / osoba
/ 15 , Soubor
materiálu /
soubor / 1

19

Svaz
diabetiků
ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice
,
4929517
9,
pobočný
spolek

č.p.
37,
512
04,
Mříčn
á

Péče o
dolní
končetiny
2022 a
prevence
vzniku
zdravotníc
h
komplikac
í
způsobený
ch
diabetem

12.720

40

vzdělávání
formou
přednášky /
hodina / 2 ,
odborné
ošetření
nohou /
procedura /
75

- 46 -

Projekt je
zaměřen na
podporu
osob se
zdravotním
postižením
tělesného či
duševního
charakteru v
době, která
je velmi
složitá i pro
tzv. zdravou
společnost.
Díky
terapeutický
m aktivitám
budeme
schopni
usnadnit
situaci
hendikepova
ným.
Trvalá
pomoc
členům
pobočného
spolku při
péči o zdraví
a
minimalizaci
komplikací
způsobených
diabetem.
Projekt
obsahuje
péči o dolní
končetiny s
příspěvkem
členům,
pořádání
přednášek a
organizaci

1.1.2022
/
31.12.20
22

1.1.2022
/
31.12.20
22
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dalších
aktivit - pěší
výlety,
plavání

20

Tělových
ovná
jednota
KARDIO
z.s.
Jablonec
nad
Nisou,
2284386
8, spolek

Nemo
cniční
4446/1
5, 466
01,
Jablon
ec nad
Nisou

21

Tělových
ovná
jednota
KARDIO
z.s.
Jablonec
nad
Nisou,
2284386
8, spolek

Nemo
cniční
4446/1
5, 466
01,
Jablon
ec nad
Nisou

Tělovýcho
vná
činnost
pro
rekondici
postiženýc
h
kardiovas
kulárními
chorobami
a
nemocemi
pohybové
ho ústrojí
- turistika,
plavání a
jednodenn
í pobyty v
lázních
Tělovýcho
vná
činnost
pro
rekondici
postiženýc
h
kardiovas
kulárními
chorobami
a
nemocemi
pohybové
ho ústrojí
rekondiční
cvičení,
fitness

6.000

30,7
7

počet
účastníků /
osoba / 12

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskul
árními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních

1.1.2022
/
31.12.20
22

5.000

32,2
6

počet
účastníků /
osoba / 12

Tělovýchovn
á činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskul
árními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení,
fitness

1.1.2022
/
31.12.20
22
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22

Tyfloserv
is, o.p.s.,
2620048
1, obecně
prospěšn
á
společno
st

Krako
vská
1695/2
1, 110
00 ,
Nové
Město,
Praha
1

Rehabilita
ce zraku
pro lidi s
těžkým
zrakovým
postižení
m

35.000

70

23

Unie
ROSKA
- reg.
org.
ROSKA
LIBERE
C, z.p.s.,
6510039
5,
pobočný
spolek

Ameri
cká
761/54
, 460
07 ,
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Uspořádán 30.000
í akce
Trousíme
se na
Ještěd a
Roskiáda

42,8
6

24

Unie
ROSKA
- reg.
org.
ROSKA
LIBERE
C, z.p.s.,
6510039
5,

Ameri
cká
761/54
, 460
07 ,
Libere
c IIIJeřáb,
Libere
c

Podpora
21.000
pacientské
organizace
Roska
Liberec

48,8
4

- 48 -

Oprava a
údržba
služebního
vozidla / Kč
/ 500 ,
Kompenzačn
í pomůcky /
Kč / 4500,
Nájemné
střediska a
nájemné za
parkování
sl.vozu / Kč/
20000,
Provozní
náklady
(účetní sl.,
energie,
opravy,
poštovné a
telefony,
pojištění sl.
auta, údržba
bezpečnostní
ho zařízení) /
Kč / 25000
uspořádání
akce / akce /
2

Pronájem
kanceláře a
cvičebny /
hodina / 85

Lidé se
zrakovým
postižením si
v
Tyfloservisu
vybírají
optické
pomůcky,
učí se s nimi
pracovat a za
pomoci
instruktorek
si je mohou
pořídit. Učí
se využívat
zbytky
zraku.
Mohou se
tak vrátit k
samostatnějš
ímu životu,
ke čtení,
zálibám, aj.

1.1.2022
/
31.12.20
22

Docházka do
aktivit Rosky
zabraňuje
pacientům
izolaci od
okolního
světa.
Výsledek je
šance pro
nemocné s
handicapem
roztroušené
sklerózy, aby
žili
plnohodnotn
ý život a
zapojili se
tak do
společnosti.
Pokračování
v započatém
díle s cílem
pomáhat a
zlepšit tak
lidem s
handicapem
RS jejich
život.
Udržení

3.1.2022
/
31.12.20
22

3.1.2022
/
31.12.20
22
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pobočný
spolek

25

Unie
ROSKA
- reg.org.
ROSKA
JABLON
EC NAD
NISOU,
z.p.s.,
6466851
7,
pobočný
spolek
Zrnko
naděje,
z.s.,
2273381
7, spolek

27

c)

ozdravné a
proto
potřebné
náplně
programů
Rosky.

Paseck
á
4228/2
3, 466
02,
Jablon
ec nad
Nisou

Pravidelné
cvičení s
hiporehabi
litací

7.000

70

počet cvičení
/ cvičení / 18

Pravidelná
realizaci
hiporehabilit
ačních
cvičení pro
členy
organizace

1.1.2022
/
31.12.20
22

Jílove
cká
191,
513
01,
Semil
y

V barvách
a chuti

50.000

69,4
4

Účastník
programu /
osoba / 10 ,
Publicita /
článek / 2,
Video /
minuta/ 6

Podpora
zdravého
životního
stylu pro
zdravotně
postižené a
opatrovníky.
Zahradní
terapie,
cvičení,
masáže,
vaření,
výlety.

1.2.2022
/
31.12.20
22

v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném objemu
113.330 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt do výše:
Příjemc
e

Adres
a

Název
projektu

Výše
dotac
ev
Kč

- 49 -

Pod Závazné
íl
parametry
na
projektu
cel
k.
způ
sob
ilýc
h
výd
ajíc
h

Účel
projektu

Termín
zahájen
í/ukonč
ení
projekt
u

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
1
dat.
narození
:

Dobiá
šova
860/1
4, 460
06
Libere
c 6,
Rochl
ice

2
dat.
narození
:

Elektrick
ý
invalidní
vozík
iTravel
1.054

44.73
0

70

el. cestovní
vozík / ks /
1

Zajištění
zdravotní
pomůcky
nehrazené
ze zdr.
pojištění

1.1.2022
/
31.12.20
22

Gamma
EVO 3
Multifunk
ční
trenažer

68.60
0

70

Gamma
EVO 3 Multifunkčn
í trenažer /
ks / 1

Pohybový
rehabilitační
trenažer
simulující
tři sportovní
disciplíny v
jednom zdravotní
pomůcka
nehrazená
ze
zdravotního
pojiš.

1.3.2022
/
31.12.20
22

3) s neposkytnutím dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví
Dotačního fondu Libereckého kraje, a to:
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních
pro zdravotně/tělesně postižené občany z důvodu vyřazení
pro administrativní nesoulad, níže uvedeným příjemcům na projekt:

P.
č.

27

Příjemce/I
Č/Právní
forma

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Adre
sa

Název
projektu

Zahra
dní
415/1
0,
460
01
Liber
ec
XIRůžo
dol I,
Liber
ec

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
hv
Sezimově
Ústí

Poža
dova
ná
výše
dotac
e
v Kč
40.00
0

Podíl
na
celk.
způso
bilých
výdají
ch v
%
13,56
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Účel projektu

Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.

pobytů
žádosti

Odůvodnění
administrativn
ího nesouladu

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
28

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahra
dní
415/1
0,
460
01
Liber
ec
XIRůžo
dol I,
Liber
ec

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
h ve
Spáleném
Poříčí

35.00
0

14,00

29

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec/
69291926 /
spolek

Zahra
dní
415/1
0,
460
01
Liber
ec
XIRůžo
dol I,
Liber
ec

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
hv
Harrachov
ě

40.00
0

14,29

30

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec/
69291926 /
spolek

Zahra
dní
415/1
0,
460
01
Liber
ec
XIRůžo
dol I,
Liber
ec

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
h ve
Sloupu v
Čechách

21.00
0

19,63

31

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
Hrádek nad
Nisou /
65100697 /
spolek

Kom
enské
ho
605,
463
34
Hrád
ek
nad
Nisou

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
h ve
Velkém
Meďeru(S
R)

55.00
0

12,64
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Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
zvýšení aktivity
osob.

32

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
Hrádek nad
Nisou /
65100697 /
spolek

Kom
enské
ho
605,
463
34
Hrád
ek
nad
Nisou

Rekondičn 15.00
í pobyt
0
zdravotně
postiženýc
hv
Jetřichovic
ích

12,50

33

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
spolek

Zahra
dní
415/1
0,
460
01
Liber
ec
XIRůžo
dol I,
Liber
ec

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
hv
Piešťanec
h

45.00
0

15,79

34

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
spolek

Zahra
dní
415/1
0,
460
01
Liber
ec
XIRůžo
dol I,
Liber
ec

Rekondičn
í pobyt
zdravotně
postiženýc
hv
Poděbrade
ch

50.00
0

14,71

Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy).Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob.

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti
(žádost
doručena 7 dní
po termínu)

b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů z důvodu
vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, níže uvedeným příjemcům
na projekt:
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P.
č.

Příjemce/I
Č/Právní
forma

Adre
sa

Název
projektu

Poža
dova
ná
výše
dotac
e
v Kč

16

Komunitní
středisko
KONTAKT
Liberec,
příspěvková
organizace /
27336751 /
příspěvková
organizace

Palac
hova
504/7
, 460
01
Liber
ec IStaré
Měst
o,
Liber
ec

Pravidelné
sportování
seniorů

39.20
0

26

VČAS z.s. /
44223854 /
spolek

Jirásk
ova
615/1
3,
470
01
Česk
á
Lípa

Zdravý
start do
života pro
děti,
mládež a
dospělé s
apelem na
podporu
duševního
zdraví a
zdravého
životního
stylu

25.00
0

Podíl
na
celk.
způso
bilých
výdají
ch v
%
66,22

29,41

Účel projektu

Podpora
pohybových
aktivit
zaměřujících se
na vhodný pohyb
pro seniory kuželky,
bowling.
Umožnit
seniorům aktivní
trávení volného
času, který je pro
ně cenově
dostupný. Tyto
aktivity zajišťuje
KONTAKT
dlouhodobě.
Nabídnout
zdravý životní
styl pro děti,
mládež a jejich
rodiče (zdravá
výživa,
pravidelné
pohybové
aktivity pro děti i
dospělé, podpora
duševního
zdraví, prevence
a léčba závislostí
u dětí i
dospělých).

Odůvodnění
administrativn
ího nesouladu

Žádost o dotaci
nebyla
doručena
předepsaným
způsobem absence podání
prostřednictvím
webového
portálu.

Žádost o dotaci
nebyla
doručena ve
lhůtě pro
podání žádosti.

4) se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti
podpory č. 9 Zdravotnictví, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
podpořenými žadateli v rámci:
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů,
c) programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením
a ukládá
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1) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 146/22 a smlouvy
ke schválení a poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
Termín: 31. 05. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady
kraje, řízení resortu zdravotnictví, smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.3 Podpora osob
se zdravotním postižením po jejich schválení a po rozhodnutí o poskytnutí dotací
zastupitelstvem kraje, k podpisu.
hlasování č. 23

pro

8

proti

0

Termín: 31. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

24. (17) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Univerzální
komunální stroj pro MÚ“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
PhDr. Riegerová sdělila, že se nyní jedná o druhé vyhlášení, neboť do první výzvy se nikdo
nepřihlásil. V nové výzvě je doplněna technická specifikace.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 715/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Univerzální komunální
stroj pro MÚ“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
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 – II“ 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. 05. 2022
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (90) ZR-RO č. 124/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky
PO
PhDr. Riegerová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 716/22/RK
ZR-RO č. 124/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 124/22, kterým se snižují výdaje v kapitole
917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů
zaměřených na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 30.000 Kč a navyšují
výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK
– Školení řidičů – Svébořice 2022, v celkové výši 30.000 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 30.000 Kč
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČO: 46744991, na výdaje spojené s realizací akce „Školení řidičů – Svébořice 2022“,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku do výše 30.000 Kč na realizaci akce „Školení řidičů – Svébořice 2022“
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele a schválení změny rozpočtu
– rozpočtového opatření č. 124/22 zastupitelstvem Libereckého kraje, nejpozději však
do 30. 6. 2022,
3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 9. 2022,
4) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3 v termínu do 30. 9. 2022,
5) o předložení vyúčtování formou Oznámení o skutečné výši využitého provozního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 v termínu do 6. 2. 2023,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 124/22 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 124/22 ke schválení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
26. (18) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2022
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Proběhla krátká diskuze týkající se financování CUM.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 717/22/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až duben roku
2022 jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 26 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
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27. (19) Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky
zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval předložený materiál a současně požádal o úpravu v usnesení,
a to změny výroku souhlasí s odvoláním na, že rada kraje odvolává.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo halsováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 718/22/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení
Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
odvolává
Mgr. Vladimíra Ptáčka z funkce ředitele zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace,
se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522,
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec, IČO: 70932522,
souhlasí
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,
náhradník Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, náhradnice Květa Vinklátová,
náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
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
PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města Český Dub,
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, náhradník
zástupce statutárního města Liberec,
vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí KÚLK
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
informování pana Mgr. Vladimíra Ptáčka o odvolání z funkce ředitele zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace,
2.

Termín: 06. 05. 2022
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení
Jedličkův ústav, příspěvková organizace,
Termín: 07. 05. 2022
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 26. 07. 2022
hlasování č. 27 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8

3.

28. (96) Stanovení platu ředitelce zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 719/22/RK
Stanovení platu ředitelce zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Mgr. Aleně Zemanové, ředitelce zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30,
IČO: 70868476, plat ve výši, dle platového výměru, s účinností od 1. 5. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 28 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se situace v Domově seniorů Liberec - Františkov.
Mgr. Šebková přislíbila, že na poradu uvolněných radních předloží podrobnou informaci
týkající se dané problematiky.
29. (23) Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu
Sosnová u České Lípy
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní
obslužnosti.
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o podnájemní smlouvu ohledně užívání areálu autodromu
Sosnová, zaměřené na bezpečné ovládání motocyklu. Výše podnájmu je stejná jako v loňském
roce 45 tis. Kč bez DPH.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 720/22/RK
Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu Sosnová
u České Lípy
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. podnájem provozního areálu autodromu Sosnová u České Lípy (pozemky p. č. 512/5,
524/12, 524/18, 524/20, 524/28, 524/35 a 524/43 v k. ú. Sosnová u České Lípy
- výcviková plocha a pozemky p. č. 512/1 a 524/18 v k. ú. Sosnová u České Lípy - objekt
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2.

školícího střediska) od společnosti AUTODROM PROMOTION s.r.o., se sídlem
Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8, IČ 25446941, za účelem pořádání kurzů bezpečného
ovládání motocyklu "Učme se přežít" za podnájemné ve výši 108.900 Kč
(slovy: jednostoosmtisícdevětset korun českých) včetně DPH za užívání areálu ve dnech
13. 8. 2022 a 14. 8. 2022,
předložený návrh smlouvy o podnájmu číslo OLP/837/2022, uzavírané mezi Libereckým
krajem a společností AUTODROM PROMOTION s.r.o., se sídlem Lindnerova 998/6,
180 00 Praha 8, IČ 25446941

a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 29 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (24) Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.,
dle smlouvy č. OLP/1921/2018 za období leden 2021 – prosinec 2021
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o neuhrazené smluvní pokuty, které dopravce BusLine LK odmítá
uhradit, týká se oblasti Turnovska, Semilska a Jablonecka. Návrh postupu je takový,
že objednatel odečte částku z měsíční úhrady kompenzace.
M. Půta požádal o doplnění celkové částky do usnesení ve výrocích bere na vědomí.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 721/22/RK
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.,
dle smlouvy č. OLP/1921/2018 za období leden 2021 – prosinec 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., IČ: 056 66 384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Jablonecko č. OLP/1921/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů IDOL
na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o., za období
leden 2021 – prosinec 2021 v celkové výši 79.000 Kč,
2. vyjádření Dopravce k výzvám k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinností
dopravce, ve kterém upozorňuje, že podle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku
pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není a že Liberecký kraj nemůže
provést započtení pohledávky, kterou zakládá pouze na výstupech CED IDOL,
které jsou nespolehlivé a nepřesné,
informaci o stavu probíhajícího soudního sporu s Dopravcem BusLine LK s.r.o.,
ve kterém se Dopravce domáhá vyplacení částky, jež byla proti jeho pohledávkám
započtena ze strany Libereckého kraje již dříve, a ve kterém zpochybňuje přesnost
a spolehlivost výstupů ze systému CED IDOL,
rozhoduje
3.
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1.

2.

o započtení smluvní pokuty ve výši 5.500 Kč, která je splatná ode dne 19. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2021, č. j. KULK
63224/2021 ze dne 2. září 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 7.000 Kč, která je splatná ode dne 19. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. února 2021 do 28. února 2021, č. j. KULK
63239/2021 ze dne 3. září 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,

3.

o započtení smluvní pokuty ve výši 14.500 Kč, která je splatná ode dne 28. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. března 2021 do 31. března 2021, č. j. KULK
70026/2021 ze dne 4. října 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,

4.

o započtení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč, která je splatná ode dne 30. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o. za období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021, č. j. KULK
70415/2021 ze dne 6. října 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč, která je splatná ode dne 10. listopadu 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. května 2021 do 31. května 2021, č. j. KULK
72166/2021 ze dne 12. října 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o. vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 16.000 Kč, která je splatná ode dne 7. prosince 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

5.

6.
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7.

8.

ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. června 2021 do 30. června 2021, č. j. KULK
79171/2021 ze dne 10. listopadu 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.
vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 10.500 Kč, která je splatná ode dne 7. prosince 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. července 2021 do 31. července 2021, č. j. KULK
79457/2021 ze dne 11. listopadu 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.
vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 6.500 Kč, která je splatná ode dne 17. března 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. srpna 2021 do 31. srpna 2021, č. j. KULK
13645/2022 ze dne 21. února 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,

o započtení smluvní pokuty ve výši 4.000 Kč, která je splatná ode dne 13. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. září 2021 do 30. září 2021, č. j. KULK
21943/2022 ze dne 18. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
10. o započtení smluvní pokuty ve výši 4.500 Kč, která je splatná ode dne 14. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. října 2021 do 31. října 2021, č. j. KULK
22566/2022 ze dne 22. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
11. o započtení smluvní pokuty ve výši 2.500 Kč, která je splatná ode dne 14. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o. dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
9.
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KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. listopadu 2021 do 30. listopadu 2021, č. j. KULK
22606/2022 OD ze dne 22. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.,
vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018,
12. o započtení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, která je splatná ode dne 14. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Jablonecko č. OLP/1921/2018 – plnění povinnosti
dle smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. prosince 2021 do 31. prosince 2021, č. j. KULK
22771/2022 OD ze dne 22. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.,
vystavené dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1921/2018
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za krajem,
ve kterém bude uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní pokuty.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 30 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
31. (25) Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.,
dle smlouvy č. OLP/1922/2018 za období leden 2021 – prosinec 2021
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu a doplnil, že po projednání bude
doplněno usnesení tak, jak bylo navrženo u předchozího bodu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 722/22/RK
Neuhrazené smluvní pokuty za porušení povinnosti Dopravce BusLine LK s.r.o.,
dle smlouvy č. OLP/1922/2018 za období leden 2021 – prosinec 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o neuhrazených smluvních pokutách za porušení povinnosti Dopravce BusLine
LK s.r.o., IČ: 056 66 384, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily
dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast
Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 - plnění povinnosti dle Smlouvy či Standardů
IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností KORID LK, spol. s r.o.,
za období leden 2021 – prosinec 2021 v celkové výši 252.500 Kč,
2.

vyjádření Dopravce k výzvám k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinností
dopravce, ve kterém upozorňuje, že podle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku
pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není a že Liberecký kraj nemůže
provést započtení pohledávky, kterou zakládá pouze na výstupech CED IDOL,
které jsou nespolehlivé a nepřesné,

3.

informaci o stavu probíhajícího soudního sporu s Dopravcem BusLine LK s.r.o.,
ve kterém se Dopravce domáhá vyplacení částky, jež byla proti jeho pohledávkám
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započtena ze strany Libereckého kraje již dříve, a ve kterém zpochybňuje přesnost
a spolehlivost výstupů ze systému CED IDOL,
rozhoduje
1. o započtení smluvní pokuty ve výši 14.000 Kč, která je splatná ode dne 19. října 2021,
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2021, č. j. KULK
63226/2021 ze dne 2. září 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1922/2018,
2.

o započtení smluvní pokuty ve výši 7.500 Kč, která je splatná ode dne 19. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. února 2021 do 28. února 2021, č. j. KULK
63256/2021 ze dne 3. září 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. Smlouvy č. OLP/1922/2018,

3.

o započtení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč, která je splatná ode dne 28. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. března 2021 do 31. března 2021, č. j. KULK
70028/2021 ze dne 4. října 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 12.000 Kč, která je splatná ode dne 30. října 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021, č. j. KULK
70416/2021 ze dne 6. října 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,

4.

5.

o započtení smluvní pokuty ve výši 16.000 Kč, která je splatná ode dne 10. listopadu 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. května 2021 do 31. května 2021, č. j. KULK
72179/2021 ze dne 12. října 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
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6.

7.

8.

o započtení smluvní pokuty ve výši 27.500 Kč, která je splatná ode dne 7. prosince 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. června 2021 do 30. června 2021, č. j. KULK
79190/2021 ze dne 10. listopadu 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.,
vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 43.000 Kč, která je splatná ode dne 7. prosince 2021
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. července 2021 do 31. července 2021, č. j. KULK
79469/2021 ze dne 11. listopadu 2021 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.,
vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
o započtení smluvní pokuty ve výši 26.000 Kč, která je splatná ode dne 17. března 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. srpna 2021 do 31. srpna 2021, č. j. KULK
13647/2022 ze dne 21. února 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,

o započtení smluvní pokuty ve výši 24.500 Kč, která je splatná ode dne 13. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. září 2021 do 30. září 2021, č. j. KULK
21944/2022 ze dne 18. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
10. o započtení smluvní pokuty ve výši 21.000 Kč, která je splatná ode dne 14. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. října 2021 do 31. října 2021, č. j. KULK
22574/2022 ze dne 22. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o., vystavené
dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
11. o započtení smluvní pokuty ve výši 16.000 Kč, která je splatná ode dne 14. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
9.
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ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. listopadu 2021 do 30. listopadu 2021, č. j. KULK
22609/2022 OD ze dne 22. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.,
vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018,
12. o započtení smluvní pokuty ve výši 25.000 Kč, která je splatná ode dne 14. dubna 2022
a která byla vyčíslena ve Výzvě k uhrazení smluvní pokuty za porušení povinnosti
Dopravce BusLine LK s.r.o., dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové dopravě na zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje oblast Turnovsko - Semilsko č. OLP/1922/2018 – plnění povinnosti
dle Smlouvy či Standardů IDOL na základě zjištění z kontrol prováděných společností
KORID LK, spol. s r.o., za období od 1. prosince 2021 do 31. prosince 2021, č. j. KULK
22778/2022 OD ze dne 22. března 2022 proti faktuře Dopravce BusLine LK s.r.o.,
vystavené dle čl. 7.11. smlouvy č. OLP/1922/2018
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit zaslání
oznámení o započtení smluvních pokut dopravci vůči jeho pohledávkám za krajem,
ve kterém bude uvedena konkrétní faktura, proti které budou započteny smluvní pokuty.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 31 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
32. (26) ZR-RO č. 153/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21
– Působnosti, odbor dopravní obslužnost; příspěvek od obcí
Ing. Sviták uvedl, že tímto rozpočtovým opatřením se navyšují příjmy o 2.221.880 Kč, ve stejné
výši výdaje týkající se dopravní autobusové obslužnosti. Při tvorbě rozpočtu nebyly uzavřeny
všechny smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti, tudíž je nutné jej nyní navýšit.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze ohledně příspěvku od obcí.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 723/22/RK
ZR-RO č. 153/22 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21
– Působnosti, odbor dopravní obslužnost; příspěvek od obcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 153/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši
2.221.880 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti na akci
„dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 2.221.880 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 153/22 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
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hlasování č. 32 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0
byl přijat

33. (28) ZR-RO č. 148/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 - zapojení
pokut za přestupky do kapitoly 926 08 – Dotační fond
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 724/22/RK
ZR-RO č. 148/22 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2022 - zapojení pokut
za přestupky do kapitoly 926 08 – Dotační fond
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 148/22, kterým se upravují příjmy a výdaje
rozpočtu 2022:
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 247.500 Kč, a to z titulu nedaňových příjmů, sankčních
plateb přijatých od jiných subjektů,
2) navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 247.500 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.6 – Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel
na změnu klimatu
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.148/22 k projednání
a schválení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 33 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
34. (29) Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací na významné zemědělské akce v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2022
V. Židek stručně uvedl obsah předloženého materiálu a doplnil, že po projednání bude upravena
důvodová zpráva, kde je uveden chybný součet akcí, celkem se jedná o 27 akcí.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o výčet konkrétních akcí.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 725/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací na významné zemědělské akce v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2022
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1)

č.

Název
žadatele

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství v úhrnném objemu
645.000 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období
1. 5. – 30. 11. 2022 do výše:
Název / účel
projektu

Regionáln Zemědělské
í agrární
akce
1
rada
v Libereckém
Liberecké kraji v roce
ho kraje
2022
Zemědělské
akce
MAS
2
v Libereckém
Achát z.s.
kraji v roce
2022

Závazné výstupy
projektu

IČ / sídlo
žadatele

Dotace
do výše

70944237
Osvětové a vzdělávací
akce - 21 akcí

U Nisy 745/6a
Liberec IIIJeřáb,

584.000
Kč

27011721
Osvětové a vzdělávací
akce - 6 akcí

Jenišovice 12,
Jenišovice

61.000 Kč

2) se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství č. OLP/1589/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Regionální
agrární radou Libereckého kraje, IČ 70944237, U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb,
na projekt s názvem „Zemědělské akce v Libereckém kraji v roce 2022“,
3) se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství č. OLP/1590/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a MAS Achát z. s.,
IČ 27011721, Jenišovice 12, Jenišovice, na projekt s názvem „Zemědělské akce
v Libereckém kraji 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: 31. 05. 2022
hlasování č. 34 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
35. (95) ZR-RO č. 154/22 - převod finančních prostředků z kapitoly 917 08 - Transfery
do kapitoly 914 08 - Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
RNDr. Šádková stručně uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 726/22/RK
ZR-RO č. 154/22 - převod finančních prostředků z kapitoly 917 08 - Transfery do kapitoly
914 08 - Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 154/22, kterým se upravují výdaje v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
1) snížením výdajů v kapitole 91708 - Transfery o částku celkem 561.000 Kč, a to u:
a) rozvoj zemědělství, specifický ukazatel Příspěvek na činnost – APIC o částku
300.000 Kč,
b) rozvoj zemědělství, specifický ukazatel Výrobek roku – finanční dar jako ocenění
v soutěži o částku 75.000 Kč,
c) rozvoj zemědělství, specifický ukazatel Podpora aktivit v oblasti zemědělství o částku
186.000 Kč,
2) navýšením výdajů v kapitole 91408 – Působnosti celkem o částku 561.000 Kč,
a to u dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství, rozpočtový ukazatel Provozní potřeby
- zemědělství
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 154/22 k projednání
a schválení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 35 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Tulpa a M. Půta.
36. (30) Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Ramzer sdělil, že obsahem materiálu jsou změny zřizovacích listin u 8 škol.
Ing. Princová požádala o úpravu materiálu, neboť se nejedná o 8 škol, ale pouze o 7. Změna
zřizovací listiny bude řešena samostatně u Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.
Materiál bude v tomto smyslu po projednání upraven.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 727/22/RK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti:
1. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČO 00526517, a to z důvodu změn obvodu stavby, ve výměrách pozemků
a technického zhodnocení budov,
2. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČO 75129507, a to z důvodu doplnění nemovitostí zapsaných
na LV 7504 a 7505 v k. ú. Turnov a technického zhodnocení budov,
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3.

4.
6.

7.
8.

Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČO 14451018, a to z důvodu změny názvu příspěvkové organizace a změny využití
stavby,
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
IČO 49864637, a to z důvodu technického zhodnocení budovy,
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČO 60252511, a to z důvodu technického
zhodnocení budovy a přijetí daru nemovitého majetku,
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČO 00082554, a to z důvodu technického zhodnocení budov a vybudování parkoviště,
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, IČO 70839999,
a to z důvodu technického zhodnocení budovy

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 36 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
37. (31) ZR–RO č. 141/22 – zapojení vratky a úprava kapitol 912 04, 920 04 OŠMTS
a 920 14 OISNM
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 728/22/RK
ZR–RO č. 141/22 – zapojení vratky a úprava kapitol 912 04, 920 04 OŠMTS a 920 14
OISNM
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 141/22, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje 2022 o částku 617.847 Kč – navýšení nedaňových
příjmů získaných z nedočerpaného účelového příspěvku poskytnutého v roce 2021
z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
na akci číslo 04503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 5, příspěvková organizace
– Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál „Větrov“,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2022 o částku 617.847 Kč a upravuje následovně:
snížení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 690.347 Kč, akce číslo 04503121475: Dětský domov,
Frýdlant, Větrov 5, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy
u dolního objektu, areál „Větrov“,
b) snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 10.651.739 Kč, v tom:
a)
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1.

2.

c)
1.

2.

akce číslo 0492001437: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Havárie rozvodů vody, objekt E,
částka 9.000.000 Kč,
akce číslo 1491241442: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy Centrum, částka
1.651.739 Kč,
navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 11.959.933 Kč, v tom:
akce číslo 1491241442: Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29,
příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy Centrum, částka
1.651.739 Kč,
akce číslo 0492001437: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Havárie rozvodů vody, objekt E,
částka 9.000.000 Kč,

akce číslo 4503121475: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 5, příspěvková organizace
– Oprava havarijního stavu střechy u dolního objektu, areál „Větrov“, částka
1.308.194 Kč
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/22 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 37 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
3.

38. (32) ZR-RO č. 150/22 – zapojení likvidačního zůstatku Krajského statku Frýdlant
a úprava kapitol 912 04 a 913 04 OŠMTS
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 729/22/RK
ZR-RO č. 150/22 – zapojení likvidačního zůstatku Krajského statku Frýdlant a úprava
kapitol 912 04 a 913 04 OŠMTS
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 150/22, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu kraje 2022 o částku 849.848,58 Kč – navýšení
nedaňových příjmů – zapojení likvidačního zůstatku z Krajského statku Frýdlant,
s. r. o., v likvidaci,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu kraje 2022 o celkovou částku 849.848,58 Kč následovně:
a) kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 681.586,08 Kč, číslo akce 04503411497: Školní statek Frýdlant,
příspěvková organizace – Oprava střechy a opláštění zimoviště,
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b) kapitola 913 04 – příspěvkové organizace PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 168.262,50 Kč, Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace
– odměna Ing. Tomáši Kysilkovi, řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková
organizace za práci jednatele společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci,
rozhoduje
A. o udělení odměny Ing. Tomáši Kysilkovi, řediteli Školního statku Frýdlant, příspěvková
organizace, za práci jednatele společnosti Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci
v souhrnné výši 168.262,50 Kč – částka ve výši 64.957,50 Kč je doplatek odměny za rok
2020 a částka ve výši 103.305 Kč je poměrná část odměny jednatele za období
od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 za zdárné ukončení činnosti společnosti a uzavření účetnictví,
B. u Školního statku Frýdlant, příspěvkové organizace:
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 681.586,08 Kč
na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503411497 „Oprava střechy
a opláštění zimoviště“,
2. o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 2, v termínu do 13. 1. 2023,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 150/22 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 150/22 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení
požadovaných příloh řediteli výše zmíněné příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 38 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
39. (33) RO č. 144/22 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly 923 04
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 730/22/RK
RO č. 144/22 – zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– „Kompetence 4.0“ a úprava kapitoly 923 04
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 144/22, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 26.645,53 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na program
„Kompetence 4.0“,
2. navyšují výdaje kraje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 26.645,53 Kč, z toho:
číslo akce 04600191421 – Střední průmyslová škola strojní a elektro a Vyšší odborná
škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace - Kompetence 4.0 ve výši
9.543,79 Kč,
b) číslo akce 04600191413 – Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie,
Jablonec
nad
Nisou,
Horní
náměstí
15,
příspěvková
organizace-Kompetence 4.0 ve výši 17.101,74 Kč
a)

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 144/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 39 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (35) RO č. 152/22 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, navýšení
Stipendijního programu pro žáky odborných škol
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 731/22/RK
RO č. 152/22 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO, navýšení Stipendijního
programu pro žáky odborných škol
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 152/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 500.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snižuje se dílčí ukazatel číslo akce 04503090000 Sympozium uměleckoprůmyslových
škol o částku 500.000 Kč,
2. navyšuje se dílčí ukazatel číslo akce 04500010000 Stipendijní program pro žáky
odborných škol o částku 500.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 152/22 – úprava kapitoly
912 04 – Účelové příspěvky PO jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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41. Jmenování členů konkurzní komise pro k. řízení na ved. prac. místo ředitele/ředitelky
Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 732/22/RK
Jmenování členů konkurzní komise pro k. řízení na ved. prac. místo ředitele/ředitelky
Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
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 Střední
školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předseda konkurzní komise, za zřizovatele;
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, za zřizovatele;
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje, za krajský úřad;
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství;
Mgr. Jana Burdová, Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola,
Liberec, psycholožka;
Ing. Ivana Krobotová, zástupkyně pedagogických pracovníků školy;
Mgr. Jitka Šafaříková, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce;
Ing. Pavla Pavlů, zástupkyně 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 ke konkurznímu řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec
II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, odborníci s hlasem poradním, kteří nejsou členy
konkurzní komise
a) Ing. Vladimír Herman, krajský manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro Liberecký
kraj, sociální partner školy,
b) PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování předsedy a členů
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 41 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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42. (37) Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 733/22/RK
Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007
odměnu za mimořádné nasazení v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené
odměny.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (38) Souhlas zřizovatele s povolením výuky některých předmětů v cizím jazyce
v Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 734/22/RK
Souhlas zřizovatele s povolením výuky některých předmětů v cizím jazyce v Gymnáziu
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s povolením výuky některých předmětů v cizím jazyce v Gymnáziu Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat ředitele školy o přijetí usnesení.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 43 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (39) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 735/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) finančních darů:
1. v celkové výši 5.000 Kč na uspořádání oslavy a realizace tisku publikace o nejstarší
textilní škole od společnosti Fibertex Nonwovens, a.s., se sídlem Průmyslová
2179/20, 568 02 Svitavy – Předměstí, IČ: 48173118, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec, příspěvková
organizace, IČ: 46747974,
2.

3.

4.

v celkové výši 10.000 Kč na uspořádání oslavy a realizace tisku publikace o nejstarší
textilní škole od společnosti Schoeller Křešice s.r.o., se sídlem Pražská 98, 411 48
Křešice, IČ: 62244043, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola textilní, Tyršova 1, Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46747974,
v celkové výši 5.000 Kč na uspořádání oslavy a realizace tisku publikace o nejstarší
textilní škole od společnosti Glanzstoff – Bohemia s.r.o., se sídlem Terezínská 60,
410 02 Lovosice, IČ: 25039253, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec, příspěvková organizace,
IČ: 46747974,
ve výši 50.000 Kč pro zajištění vybavení učebními pomůckami, na mimoškolní
zájmovou činnost a na zajištění stravování pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny
od státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Pod Juliskou 1621/5,
160 00 Praha 6, IČ: 00000205, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ: 00828840,

b) věcných darů:
1. potravin v celkové hodnotě 37.024 Kč pro víkendové vaření klientů dětského domova
od spolku Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15,
460 06, Liberec, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,
2. potravin v celkové hodnotě 51.877 Kč pro víkendové vaření klientů dětského domova
od spolku Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15,
460 06, Liberec, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
3.

potravin v celkové hodnotě 23.241 Kč pro klienty dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06,
Liberec, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105,

c) nadačního příspěvku:
ve výši 15.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s hipoterapií od Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
IČ: 60254190
a ukládá
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Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 44 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (40) Finanční dokumenty příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti pro rok 2022
Ing. Princová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 736/22/RK
Finanční dokumenty příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti pro rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
finanční dokumenty vybraných příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 45 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (41) Zahájení VZMR „Stroje pro zemědělskou činnost – projekt MZe“ Střední školou
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, p. o.
Ing. Princová uvedla, že se jedná o pořízení strojů pro zemědělskou činnost.
Načež proběhla krátká diskuze ohledně firem zabývajících se výrobou těchto strojů.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 737/22/RK
Zahájení VZMR „Stroje pro zemědělskou činnost – projekt MZe“ Střední školou
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stroje pro zemědělskou činnost – projekt MZe“ Střední školou
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
2. 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 uděleném souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
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hlasování č. 46

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0
byl přijat

47. (43) Zahájení VZMR „Nákup ICT techniky“ Střední odbornou školou, Liberec,
Jablonecká 999, p. o.
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 738/22/RK
Zahájení VZMR „Nákup ICT techniky“ Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká
999, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup ICT techniky“
Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, 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. 05. 2022
hlasování č. 47 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (45) Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Ramzer okomentoval předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 739/22/RK
Vyhlášení soutěže o nejlepší knihovnu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
vyhlašuje
soutěž Nejlepší knihovna Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 48 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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49. (46) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce voliéry pro papoušky
Nestor Kea“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 740/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce voliéry pro papoušky Nestor
Kea“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce voliéry pro papoušky
Nestor Kea“ Zoo Liberec, příspěvková organizace, ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
b) s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 49 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (47) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury
– Naivnímu divadlu Liberec a neposkytnutí dotace spolku NeoKlasik orchestr z. s.
PhDr. Mgr. Brož stručně představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

1

Naivní
divadlo
Liberec,
příspěvkov

Název projektu/
účel projektu

Podpora dopravy
dětí z Libereckého
kraje na
představení

Sídlo/
bydliště

Moskevsk
á 32/18,
Liberec

IČ/
nar.

00083178
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doprava
dětí
z Libereck
ého kraje

De minimis

Příjemce/
forma

Termín realizace projektu

č.

Rozho
dující
závazn
é
výstup
y
projekt
u

Dotace v maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 741/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu
divadlu Liberec a neposkytnutí dotace spolku NeoKlasik orchestr z. s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální
kultury níže uvedenému žadateli:

100.000
Kč

1.1. –
31.12.
2022

ano
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á
organizace
příspěvková
organizace

2.

v Naivním divadle
v roce 2022
Úhrada nákladů
vzniklých
v souvislosti
s dopravou dětí na
představení do
Naivního divadla
Liberec v roce 2022

– 4500
dětí

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
regionální kultury ve výši 40.000 Kč spolku NeoKlasik orchestr z. s., IČO: 09460187,
se sídlem Na výsledku I, 140 00 Praha 4 - Nusle, na koncert „NeoMartinů 2022“ z důvodu,
že pro tuto akci nejsou ve schváleném rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2022 alokovány
finanční prostředky,

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1144/2022 na projekt „Podpora dopravy dětí
z Libereckého kraje na představení v Naivním divadle v roce 2022“ mezi Libereckým krajem
a Naivním divadlem Liberec, příspěvkovou organizací, IČO 00083178, se sídlem Moskevská
32/18, 460 31 Liberec
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/1144/2022 k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné
moci č. PM 168/2020,
Termín: 31. 05. 2022
2. Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat neúspěšného žadatele o přijatém usnesení.
hlasování č. 50

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0
byl přijat

51. (49) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Jedličkův
ústav – rekonstrukce III. NP domu B – zdravotně kompenzační vybavení“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že byly doručeny dvě nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 742/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Jedličkův ústav
– rekonstrukce III. NP domu B – zdravotně kompenzační vybavení“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP
domu B – zdravotně kompenzační vybavení“, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
a to účastníka LB BOHEMIA, s. r. o., IČO 26224461, se sídlem Sovadinova 3431, 690 02
Břeclav, za nabídkovou cenu 756.700 Kč bez DPH, tj. 892.339 Kč včetně DPH,
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schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/11/2022 mezi Libereckým krajem a společností LB BOHEMIA, s. r. o.,
IČO 26224461, se sídlem Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 51
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.30 hodin se M. Půta omluvil z dalšího jednání rady kraje.
Nyní je přítomno 7 členů rady kraje.
52. (51) Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV
LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o., II“ – dodatek č. 3
Ing. Miklík sdělil, že se jedná o dodatek č. 3, ohledně doprojektování bezbariérového vstupu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 743/22/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – COV LK
strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o., II“ – dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020 veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství
a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II“, uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým
krajem a společností Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14
Liberec 14, IČO 27277577, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 51.220 Kč bez DPH,
tj. 61.976,20 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení celkové ceny na 803.320 Kč bez DPH,
tj. 972.017,20 Kč vč. DPH a úprava termínu předání projektové dokumentace pro provádění
stavby a termínů souvisejících na 90 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 52 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (52) Veřejná zakázka „Školy bez bariér - SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.
– objekt Ještědská 358/106 - stavební práce“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík sdělil, že obsahem materiálu je uzavření dodatku č. 2 ohledně méněprací ve výši
cca 422 tis. Kč včetně DPH, a to kvůli potřebné realizaci okapového chodníku, madel dveří,
samozavíračů a bezbariérového pultu.
Mgr. Staněk doplnil, že se jedná o závěrečný dodatek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 744/22/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér - SŠSSaD, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. – objekt
Ještědská 358/106 - stavební práce“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/127/2021 veřejné zakázky „Školy bez bariér
- Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská
358/106 - stavební práce“, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem
a společností MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 61328952,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 348.830 Kč bez DPH, tj. 422.084,30 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (53) Veřejná zakázka „Školy bez bariér – SPŠ textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.
- stavební práce“ – dodatek č. 2
Ing. Miklík sdělil, že se opět jedná o uzavření dodatku č. 2 kvůli méněpracím ve výši 682 tis. Kč
včetně DPH.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 745/22/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér – SPŠ textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. - stavební
práce“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/128/2021 veřejné zakázky „Školy bez bariér
– Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. - stavební práce“, uzavíraný
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů mezi Libereckým krajem a společností MSV Liberec, s.r.o., se sídlem
Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 61328952, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
564.053,50 Kč bez DPH, tj. 682.504,74 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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55. (54) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech
– Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“
Ing. Miklík sdělil, že důvodem zrušení zadávacího řízení je, že se nikdo nepřihlásil, tudíž nebyly
obdrženy žádné nabídky. V následujícím bodě bude vyhlášeno nové zadávací řízení s 15%
navýšením.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 746/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech – Gymnázium
Mimoň, Letná 263, p. o.“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „Oprava plochých střech - Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“,
dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 55 pro 7
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (55) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech
– Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o. – II. “
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 747/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech – Gymnázium
Mimoň, Letná 263, p. o. – II. “
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava plochých střech - Gymnázium Mimoň,
Letná 263, p. o. - II“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
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Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Miroslava Hánová, účetní Gymnázia Mimoň, p. o.,
náhradník: Mgr. Ivana Netušilová, ředitelka Gymnázia Mimoň, p. o.,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/286/2022

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 56 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál a doplnil, že byly doručeny 2 nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 748/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“, 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 MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11,
Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 61328952, za nabídkovou cenu 6.370.370 Kč
bez DPH, tj. 7.708.147,70 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3780/2021 mezi Libereckým krajem a společností MSV
Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec,
IČO 61328952
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: 30. 05. 2022
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hlasování č. 57

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

58. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Školy
bez bariér – Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 749/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Školy bez bariér
– Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka REAL engineering spol. s r.o., se sídlem Zlínská 611/1,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 27357155, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2,
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady,
vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti
a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií
hodnocení,
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, p.o“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění
služeb technického dozoru stavebníka pro pozemní stavby – DNS“, a to účastníka
INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1,
IČO 25036751, za nabídkovou cenu 89.500 Kč bez DPH, tj. 108.295 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/117/2022
mezi Libereckým krajem a dodavatelem INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
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. 06. 2022
hlasování č. 58 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
2.

59. (58) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.“
Ing. Miklík sdělil, že je nutné zrušit tuto veřejnou zakázku, neboť byl omylem v zadávací
dokumentaci uveden chybný odkaz na zákon, tudíž bude vypsána znovu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 750/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Školy bez bariér – Gymnázium
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.“
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Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „BOZP – Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, p. o.“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 127 odst. 2 písm. d)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
– v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele
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. 05. 2022
hlasování č. 59 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 751/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy prostor
pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou“, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Martin Kubáč, ředitel,
náhradník: Ing. Jana Remešová, ekonom školy,
Helena Černá, správa budov,
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náhradník: Mgr. Jitka Nováková, zástupce ředitele,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/ 1374/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 60 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 1790/19/RK v bodě 3. část a) a b) a
usnesení č. 443/19/ZK v bodě 3.
a) koupě pozemku v k. ú. Křižany (2019/06/003)
b) kupní smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Sviták se dotázal, z jakého důvodu se kupuje tento pozemek za cenu stavebního pozemku.
Mgr. Staněk vysvětlil, že se z části jedná o stavební pozemek a dovysvělil výslednou cenu
kupovaného pozemku.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 752/22/RK
Majetkoprávní operace – revokace usnesení č. 1790/19/RK v bodě 3. část a) a b) a usnesení
č. 443/19/ZK v bodě 3.
a) koupě pozemku v k. ú. Křižany (2019/06/003)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení číslo č. 1790/19/RK, bod 3. část a) a b),
souhlasí
a) s koupí:
p. p. č. 4831 o výměře 483 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Křižany, obci Křižany, evidované na listu vlastnictví č. 502
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 313.950 Kč (slovy: tři sta třináct tisíc devět set padesát korun českých),
pozemek je nutné vykoupit z důvodu akce: Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany,
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
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předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3810/2019 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: 31. 05. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
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
hlasování č. 61 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. Majetkoprávní operace – záměr koupě: pozemků v k. ú. Božíkov (FAMA 2022/02/099)
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 753/22/RK
Majetkoprávní operace – záměr koupě: pozemků v k. ú. Božíkov (FAMA 2022/02/099)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s předběžným záměrem koupě části st. p. č. 46, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je stavba Božíkov, č. p. 29, bydlení, části p. p. č. 92, zahrada, části p. p. č. 94/1, trvalý
travní porost, o celkové předpokládané výměře cca 109 m2, nacházejících
se v katastrálním území Božíkov, obci Zákupy, evidovaných na listu vlastnictví č. 185
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
200 Kč/m2, části pozemků zasahují do krajské silnice, geometrický plán nechá na své
náklady vypracovat Krajská správa silnic Libereckého kraje,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých 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 Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
a) předložit návrh na předběžný záměr koupě k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zaslat informaci o schválení předběžného záměru koupě částí pozemků vlastníka.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 62 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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63. Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/03/062)
b) kupní smlouva
Ing. Miklík okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 754/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/03/062)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
části p. p. č. 1665/2 o výměře 1305 m2, nově označené jako p. p. č. 1665/6, ostatní plocha,
způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 647-138/2021 ze dne
27. 10. 2021, nacházející se v katastrálním území Bozkov, obci Bozkov, evidované
na listu vlastnictví č. 506 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Semily, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 130.500 Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc pět
set korun českých), předmětný pozemek je nutné vykoupit v rámci investiční akce
"II/288 Podbozkov - Cimbál", 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/1757/2022 mezi Libereckým krajem a panem
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
a)

Termín: 31. 12. 2022
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
hlasování č. 63 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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64. Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/02/149)
b) kupní smlouva
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 755/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Bozkov (FAMA 2022/02/149)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí p. p. č. 1636/2 o výměře 19 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
a p. p. č. 1637/7 o výměře 462 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Bozkov, obci Bozkov, evidovaných na listu vlastnictví č. 564
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od spoluvlastníků
(podíl o velikosti 1/2) a
(podíl o velikosti 1/2), za vzájemně
dohodnutou kupní cenu ve výši 72.150 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc sto padesát korun
českých), pozemky jsou zasaženy v rámci investiční akce "II/288 Podbozkov - Cimbál",
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých 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 kupní smlouvy číslo OLP/1761/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje,
předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
a)

Termín: 31. 12. 2022
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
hlasování č. 64 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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65. Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Jeřmanice
b) budoucí darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 756/22/RK
Majetkoprávní operace – budoucí darování:
a) pozemků v k. ú. Jeřmanice
b) budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním části p. p. č. 1567/1 o předpokládané výměře cca 187 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, a části p. p. č. 1568/12 o předpokládané výměře cca 9 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Jeřmanice, obci Jeřmanice,
evidovaných na listu vlastnictví č. 215 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, obci Jeřmanice, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO 46744959,
kdy darovací smlouva bude uzavřena do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí na stavbu „Cyklostezka Liberec – Hodkovice nad Mohelkou, úsek
Jeřmanice SO 105 Chodník podél silnice III/2876 a SO 420 Veřejné osvětlení“, předpokládána
účetní hodnota pozemků ve výši 3.436,30 Kč (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet šest korun českých,
třicet haléřů),
schvaluje
předložený návrh budoucí darovací smlouvy číslo OLP/1233/2022 mezi Libereckým krajem a
obcí Jeřmanice
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení budoucího darování pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 30. 12. 2022
hlasování č. 65 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Chuchelna
b) darovací smlouva
Ing. Miklík okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 757/22/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru:
a) pozemků v k. ú. Chuchelna
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b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru části p. p. č. 712 o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 712/2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 1892/2 o výměře 17 m2, nově označené jako
p. p. č. 1892/7, ostatní plocha, způsob využití silnice, části p. p. č. 1910/2 o výměře 1 m2,
nově označené jako p. p. č. 1910/3, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 759-104/2020 ze dne 24. 1. 2020, nacházejících se v
katastrálním území Chuchelna, obci Chuchelna, evidovaných na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily, od obce
Chuchelna, se sídlem Chuchelna č. p. 286, 513 01 Chuchelna, IČO 00275760, hodnota
daru dle účetní evidence činí 75,50 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých, padesát
haléřů),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých 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/1235/2022 mezi Libereckým krajem a obcí Chuchelna
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
předložit návrh přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
a)

Termín: 30. 12. 2022
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
hlasování č. 66 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k. ú. Polubný
Mgr. Staněk stručně uvedl předložený materiál a požádal o úpravu důvodové zprávy
po projednání, v níž je dvakrát uvedena cena obvyklá místo jedenkrát ceny zjištěné.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 758/22/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje pozemku v k. ú. Polubný
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,
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IČO 70946078, a to části p. p. č. 3036/1 o předpokládané výměře cca 160 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Polubný, obci Kořenov, evidované
na listu vlastnictví č. 485 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou,
za kupní cenu ve výši 620 Kč/m2
s tím, že kupující nechá na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení části
pozemku, na dané části pozemku se nachází oplocení pozemku ze vzrostlých smrků a pozemek
tvoří s pozemky žadatele jeden funkční celek
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit předběžný záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zaslat informaci žadateli o prodej pozemku.
hlasování č. 67

pro 7

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0
byl přijat

68. Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemku v k. ú. Desná II
b) kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 759/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
a) pozemku v k. ú. Desná II
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem části p. p. č. 1232 o výměře 90 m2, nově označené jako p. p. č. 1232/2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 766-201/2021 ze dne
12. 10. 2021, nacházející se v katastrálním území Desná II, obci Desná, evidované na listu
vlastnictví č. 489 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou, městu Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná, IČO 00262307, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 14a/4304/2021 ze dne 14. 12. 2021 ve výši 27.000 Kč
(slovy: dvacet sedm tisíc korun českých), z důvodu nepotřebnosti za účelem vybudování
stanoviště pro odpady Sladká díra,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1232/2022 mezi Libereckým krajem a městem
Desná
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na prodej pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
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2.

b) zajistit po schválení prodeje pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 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.
hlasování č. 68

pro 7

proti

0

Termín: 30. 04. 2023
zdržel se
0
byl přijat

69. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Srní u České Lípy
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 760/22/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Srní u České Lípy
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p. p. č. 32/2 o výměře 2482 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 32/3 o výměře 1316 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 32/4
o výměře 367 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 40 o výměře 76 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 244/6 o výměře 1238 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 244/8 o výměře 2881 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 244/9 o výměře 652 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 244/10 o výměře 2632 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Srní u České Lípy, obci Provodín, evidovaných na listu vlastnictví
č. 20 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
od ČR – Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO 70994234,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých 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
Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
zaslání žádosti o vypracování smlouvy o bezúplatném převodu na Správu železnic, státní
organizaci.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 69 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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70. Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rýnovice
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 761/22/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rýnovice
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím části p. p. č. 168 o výměře 163 m2, nově označené
jako p. p. č. 168/2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a části p. p. č. 168 o výměře
12 m2, nově označené jako p. p. č. 168/3, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 1848-317/2020 ze dne 18. 12. 2020,
nacházejících se v katastrálním území Rýnovice, obci Jablonec nad Nisou, evidovaných
na listu vlastnictví č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, od ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých 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
Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh bezúplatného nabytí pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
zaslání žádosti na Státní pozemkový úřad.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 70 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků včetně vyřazeného tělesa komunikace v k. ú. Horky u Dubé
b) darovací smlouva
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 762/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků včetně vyřazeného tělesa komunikace v k. ú. Horky u Dubé
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním p. p. č. 627/2 o výměře 3757 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
p. p. č. 639/1 o výměře 4177 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 639/6 o výměře
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3526 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 649/6 o výměře 2634 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, p. p. č. 190 o výměře 117 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 640 o výměře
27 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 209/3 o výměře 268 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, p. p. č. 1/3 o výměře 47 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v katastrálním území Horky u Dubé, obci Dubá, evidovaných na listech
vlastnictví č. 803 a 819 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Česká Lípa, včetně vyřazeného tělesa komunikace ev. č. III/2706 (v délce 1400 m
– od křižovatky se silnicí III/2705 až po konec úseku v k.ú. Horky u Dubé (číslo úseku
0244A102 – 0244A104)) na uvedených pozemcích, městu Dubá, se sídlem Masarykovo
náměstí 138, 471 41 Dubá, IČO 00260479, účetní hodnota pozemků a vyřazené silnice ve výši
14.839.959,15 Kč (slovy: čtrnáct milionů osm set třicet devět tisíc devět set padesát devět korun
českých, patnáct haléřů),
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1387/2022 mezi Libereckým krajem a městem
Dubá
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
předložit návrh na darování pozemků včetně stavby vyřazeného tělesa komunikace
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků včetně stavby vyřazeného tělesa komunikace
Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
a)

Termín: 31. 12. 2022
2) 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
hlasování č. 71 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Loučná a k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou
b) darovací smlouva
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 763/22/RK
Majetkoprávní operace – darování:
a) pozemků v k. ú. Loučná a k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním části p. p. č. 26/1 o výměře 483 m2, nově označené jako p. p. č. 26/11, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 26/1 o výměře 50 m2, nově označené
jako p. p. č. 26/14, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, části p. p. č. 28/1 o výměře
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104 m2, nově označené jako p. p. č. 28/5, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
části p. p. č. 220/1 o výměře 110 m2, nově označené jako p. p. č. 220/6, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 220/1 o výměře 230 m2, nově označené
jako p. p. č. 220/7, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, části p. p. č. 220/1
o výměře 492 m2, nově označené jako p. p. č. 220/8, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 641,546,1716-16/2021 ze dne 3. 11. 2021,
nacházejících se v katastrálním území Donín u Hrádku nad Nisou, obci Hrádek nad Nisou,
a dále části p. p. č. 111/1 o výměře 238 m2, nově označené jako p. p. č. 111/10, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vymezené geometrickým plánem č. 641,546,1716-16/2021
ze dne 3. 11. 2021, nacházející se v katastrálním území Loučná, obci Hrádek nad Nisou,
a evidovaných na listu vlastnictví č. 904 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Liberec, městu Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, účetní hodnota pozemků ve výši 119.490 Kč (slovy: jedno
sto devatenáct tisíc čtyři sta devadesát korun českých), na uvedených pozemcích se nachází
chodník ve vlastnictví města,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/1386/2022 mezi Libereckým krajem a městem
Hrádek nad Nisou
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) 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
hlasování č. 72 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. Majetkoprávní operace – prodej:
1. a) pozemku v k. ú. Horní Růžodol
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pulečný
b) kupní smlouva
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 764/22/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
1. a) pozemku v k. ú. Horní Růžodol
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k. ú. Pulečný
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. s prodejem části p. p. č. 374/1 o výměře 1 m2, nově označené jako p. p. č. 374/4, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 1126-243/2021 ze dne 12. 10. 2021,
nacházející se v k. ú. Horní Růžodol, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 649
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
za kupní
cenu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na části pozemku postavěna
opěrná zídka, zajišťující stabilizaci stále ujíždějícího svahu,
2. s prodejem části p. p. č. 2381 o výměře 3 m2, nově označené jako st. p. č. 437, zastavěná
plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 731-174/2021 ze dne 16. 6. 2021,
nacházející se v katastrálním území Pulečný, obci Pulečný, evidované na listu vlastnictví
č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jablonec
nad Nisou
za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 4.500 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých), na pozemku se nachází
část garáže ve vlastnictví kupující,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1389/2022 mezi Libereckým krajem
a
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1288/2022 mezi Libereckým krajem
a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
2.

předložit návrhy na prodeje pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
a)

Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium
a Střední škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, se sídlem Jeronýmova 425/27,
460 07 Liberec, IČO 46748075,
Termín: 31. 10. 2022
3) 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
hlasování č. 73 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. Majetkoprávní operace – záměr prodeje části pozemku v k. ú. Minkovice
Ing. Miklík vysvětlil, že se jedná o žádost na koupi části pozemku, který je ve vlastnictví
Krajské správy Libereckého kraje, na němž je vystavěna garáž jinými vlastníky. KSS LK
ani majetková komise rady kraje nedoporučuje vyhovět doručené žádosti.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 765/22/RK
Majetkoprávní operace – záměr prodeje části pozemku v k. ú. Minkovice
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
se záměrem prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace a to části p. p. č. 537 o výměře 7 m2, nově označené jako st. p. č. 487,
zastavěná plocha a nádvoří, vymezené geometrickým plánem č. 971-142/2019 ze dne
12. 7. 2019, nacházející se v katastrálním území Minkovice, obci Šimonovice, evidované
na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec,
(1/2) a
(1/2), z důvodu zachování celistvosti silničního pozemku
a pro budoucí opravy tělesa komunikace včetně jeho součástí (krajnic, odvodnění, ....)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit záměr prodeje pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zaslat informaci žadateli o prodej pozemku.
hlasování č. 74

pro 7

proti

0

Termín: 30. 06. 2022
zdržel se
0
byl přijat

75. Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Frýdštějn
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 766/22/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr směny pozemků v k. ú. Frýdštějn
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s předběžným záměrem směny pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě
příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje: části p. p. č. 2055
o předpokládané výměře cca 21,2 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a části
p. p. č. 2056/11 o předpokládané výměře cca 25,2 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházejících se v katastrálním území Frýdštejn, obci Frýdštejn, evidovaných na
listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, za pozemek ve vlastnictví
spoluvlastníků
(1/2) a
(1/2): části p. p. č. 725/2 o předpokládané výměře cca 58,9 m2, trvalý
travní porost, nacházející se v katastrálním území Frýdštejn, obci Frýdštejn, evidované na
listu vlastnictví č. 784 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 s tím, že žadatelé nechají
na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení částí pozemků, směna bude
provedena s doplatkem, rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude uhrazen ve prospěch
druhé smluvní strany,
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,
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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
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
a) předložit předběžný záměr směny pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) zaslat informaci žadatelům o směnu pozemků.
hlasování č. 75

pro 7

proti

0

Termín: 31. 12. 2022
zdržel se
0
byl přijat

76. (100) Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Kunratice u Frýdlantu
b) kupní smlouva
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 767/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemku v k. ú. Kunratice u Frýdlantu
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p. p. č. 783 o výměře 206 m2, nově označené jako p. p. č. 8783/2, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 377-77/2017 ze dne
19. 12. 2017, nacházející se v katastrálním území Kunratice u Frýdlantu, obci Kunratice,
evidované na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Frýdlant, od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 82.400 Kč (slovy: osmdesát dva tisíc čtyři
sta korun českých), pozemek byl trvale dotčen v rámci stavby „Silnice III/03511 Frýdlant
– Kunratice – státní hranice", 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
Frýdlant,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/1157/2022 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: 31. 05. 2022
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b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
hlasování č. 76

pro 7

proti

0

Termín: 30. 04. 2023
zdržel se
0
byl přijat

77. (101) Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
b) kupní smlouva
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 768/22/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a) pozemků v k. ú. Bítouchov u Semil
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí:
- části p. p. č. 894/2 o výměře 9 m2, nově označené jako p. p. č. 894/5, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 894/4 o výměře 4 m2, nově označené jako p. p. č. 894/6, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 902/1 o výměře 73 m2, nově označené jako p. p. č. 902/3, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 902/1 o výměře 76 m2, nově označené jako p. p. č. 902/4, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 902/1 o výměře 161 m2, nově označené jako p. p. č. 902/7, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 902/2 o výměře 10 m2, nově označené jako p. p. č. 902/5, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 902/2 o výměře 31 m2, nově označené jako p. p. č. 902/6, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
- části p. p. č. 926/5 o výměře 192 m2, nově označené jako p. p. č. 926/10, ostatní plocha,
způsob využití silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 466-137/2021 ze dne 11. 11. 2021, nacházejících
se v katastrálním území Bítouchov u Semil, obci Semily, evidovaných na listu vlastnictví
č. 2911 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily,
od
za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 83.400 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc čtyři sta korun českých), pozemky byly trvale
dotčeny v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál", refundace
nebude uplatněna,
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b) se svěřením takto nabytých nemovitých 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 kupní smlouvy číslo OLP/1760/2022 mezi Libereckým krajem a
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana,
předložit návrh na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 05. 2022
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
a)

hlasování č. 77

pro 7

proti

0

Termín: 30. 04. 2023
zdržel se
0
byl přijat

78. (77) Dodatek č.1 ke smlouvě OLP/2754/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu, oblast podpory Doprava
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o změnu termínu z důvodu přeložky vodovodního řadu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 769/22/RK
Dodatek č.1 ke smlouvě OLP/2754/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
oblast podpory Doprava
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 00262340, ze dne 8. 4. 2022 ve věci prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „Cyklotrasa Odra – Nisa – úsek ul. 5. května – silnice I/14“, z důvodu nepředpokládané
přeložky vodovodního řádu v místě stavby cyklostezky,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2754/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec
nad Nisou, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklotrasa Odra – Nisa – úsek
ul. 5. května – silnice I/14“, a to ze dne 30. 6. 2022 na 30. 12. 2023, a termín pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu, a to ze dne 19. 8. 2022 na 18. 2. 2024
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 1
smlouvy č. OLP/2754/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
uzavíraný se Statutárním městem Jablonec nad Nisou, na projekt „Cyklotrasa Odra – Nisa
– úsek ul. 5. května – silnice I/14“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 78 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (80) Veřejná zakázka „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 770/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3716/2021, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
426.927,69 Kč bez DPH, tj. 516.582,50 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 607.009,37 Kč
bez DPH, tj. 734.481,34 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení ceny díla o částku ve výši
180.081,68 Kč bez DPH, tj. 217.898,83 Kč včetně DPH, na celkovou částku ve výši
6.619.782,04 Kč bez DPH, tj. 8.009.936,27 Kč včetně DPH
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 79 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (81) Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 3
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 771/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/366/2021, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 22.204 Kč bez DPH, tj. 26.866,84 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny díla
na celkovou částku 32.422.988,53 Kč bez DPH, tj. 39.231.816,12 Kč včetně DPH
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 80 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
81. (82) Veřejná zakázka „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 772/22/RK
Veřejná zakázka „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby projektované zhotovitelem č. OLP/1879/2021,
uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Metrostav
Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005,
jehož předmětem je změna přílohy č. 2 ke smlouvě o provedení stavby projektované
zhotovitelem č. OLP/1879/2021 - Harmonogram prací s milníky díla
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutární náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 81 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (83) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí II.“
Ing. Sviták konstatoval, že byl pouze jeden účastník řízení, který byl vyloučen, neboť překročil,
nabídkovou cenu, tudíž nyní musí být zadávací řízení zrušeno.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 773/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí II.“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 27814-2 Záskalí II.“, v souladu s § 127 odst. 2
písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 82 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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83. (84) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova“
Ing. Sviták uvedl, že v tomto případě nastala obdobná situace jako u přechozího bodu, jeden
účastník a překročená nabídková cena.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 774/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova“,
v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů - v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 83 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (85) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku
v Mařenicích“
Ing. Sviták uvedl, opět jeden účastník a nabídnuta vysoká cena.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 775/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku
v Mařenicích“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-14 přes Svitávku v Mařenicích“, v souladu
s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů - v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 84 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (86) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes Libchavu
ve Volfarticích“
Ing. Sviták konstatoval, že byl pouze jeden účastník a nabídnuta vysoká cena.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 776/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes Libchavu
ve Volfarticích“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 2627-8 přes Libchavu ve Volfarticích“, v souladu
s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 05. 2022
hlasování č. 85 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (87) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice,
vč. mostu ev. č. 2787-3“
Ing. Sviták sdělil, že do tohoto řízení se nepřihlásil žádný účastník.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 777/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu
ev. č. 2787-3“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu ev. č. 2787-3“, dle § 127 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty
pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
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: 31. 05. 2022
hlasování č. 86 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (91) Dodatek č. 29 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 – změna jednotkových cen
údržbových prací běžné údržby silnic
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o dodatek č. 29 k příkazní smlouvě, týkající změny jednotkových
cen údržbových prací běžné údržby silnic. Doplnil, že dochází ke změně jednotkových cen,
a to z důvodu skokového nárůstu cen zejména u motorové nafty, asfaltových směsí, oceli
a kovů. Srovnání jednotkových cen je uvedeno v přiložených tabulkách.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 778/22/RK
Dodatek č. 29 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013 – změna jednotkových cen údržbových
prací běžné údržby silnic
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Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 29 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ: 28746503, kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, konkrétně ceník
jednotkových prací běžné údržby silnic
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis
tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Termín: 15. 05. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek
č. 29 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
hlasování č. 87

pro 7

proti

0

Termín: 31. 05. 2022
zdržel se
0
byl přijat

88. (92) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSSLK na akci „KSS LK - dofinancování
zimní údržby 2021“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták sdělil, že obsahem materiálu je dofinancování zimní údržby.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 779/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSSLK na akci „KSS LK - dofinancování zimní
údržby 2021“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 6.177.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„KSS LK - dofinancování zimní údržby 2021“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 3.088.500 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však
do 30. 6. 2022,
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2022,

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 7. 2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2022
4.

- 105 -

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
hlasování č. 88

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

89. (93) Poskytnutí investičního příspěvku KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy
pro rok 2022“ – 2. část včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták konstatoval, že se jedná o 11 mil. Kč na projektové přípravy na rekonstrukce
silnic II. a III. tříd.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 780/22/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy pro rok 2022“
– 2. část včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 11.000.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“, týkající se samostatných
projektových dokumentací v předpokládaném rozsahu těchto jednotlivých mostů, silnic
a dalších objektů:
- silnice III/0148 Valteřice,
- most ev. č. 28315-1 Turnov,
- silnice III/27926 Vyskeř - propustek,
- silnice III/28624 Mrklov,
- most ev. č. 29058-3 Jablonec nad Jizerou,
- most ev. č. 289-002 Semily,
- silnice III/2886 Návarov,
- silnice III/27814 Záskalí - opěrná zeď,
- silnice II/283 Bořkov - Košťálov,
- silnice II/278 Stráž pod Ralskem,
- silnice III/29029 Jablonec nad Nisou - zeď,
- most ev. č. 283-017 Košťálov,
- silnice II/268 a III/26834 Zákupy - úprava křižovatky,
- most ev. č. 27814-2 Záskalí,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 5.500.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 15. 12. 2023,
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2023,

4.

o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2023,

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2024
a ukládá
5.
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2022
hlasování č. 89 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (94) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy
pro rok 2022“ – 3. část včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták uvedl, že se jedná o neinvestiční příspěvek ve výši 1 mil. Kč na velkoplošné opravy.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 781/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSSLK na akci „PD silnic II. a III. třídy pro rok
2022“ – 3. část včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 1.000.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy“, týkající se samostatných
projektových dokumentací v předpokládaném rozsahu těchto jednotlivých velkoplošných
výsprav silnic:
- silnice III/29037 Lučany - Nová Ves nad Nisou,
- silnice III/28624 Mrklov,
- silnice II/289 Bořkov - sanace skalního svahu,
- silnice II/292 Benešov u Semil - sanace skalního svahu,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 500.000 Kč do 30 dnů od přijetí
tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 31. 3. 2023,

3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 3. 2023,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2023,

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 30. 4. 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis tohoto
usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 05. 2022
hlasování č. 90 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5.
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91. (103) Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29022 Maliník“
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o potřebnou akci z hlediska bezpečnosti, která řeší odbočovací
pruh na záchytné parkoviště na Maliníku včetně otočky autobusu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 782/22/RK
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29022 Maliník“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29022 Maliník“
v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
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, příspěvková
organizace,
náhradník: Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/1637/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 91 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
92. (104) Žádost Města Frýdlant o navýšení příspěvku na opravu povrchu vozovky v ulici
Bělíkova ve Frýdlantu
Ing. Sviták uvedl, že tento materiál řeší nárůst cen asfaltových směsí i práce a navrhuje radě
kraje odsouhlasit žádost města Frýdlant o navýšení příspěvku na opravu povrchu vozovky
v Bělíkově ulici ve Frýdlantu. Potvrdil, že žádost je oprávněná.

- 108 -

Zápis z 9. zasedání Rady Libereckého kraje dne 3. 5. 2022
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 783/22/RK
Žádost Města Frýdlant o navýšení příspěvku na opravu povrchu vozovky v ulici Bělíkova
ve Frýdlantu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Frýdlant ze dne 26. 4. 2022 o navýšení příspěvku na opravu povrchu vozovky
v ulici Bělíkova ve Frýdlantu,
souhlasí
s vyhověním Městu Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČO: 00262781, v žádosti ze dne 26. 4. 2022 o navýšení příspěvku na opravu povrchu vozovky
v ulici Bělíkova ve Frýdlantu v rámci projektu „Stezka pro cyklisty a chodce podél ulice
Bělíkova a Zámecká, Frýdlant“, o částku 93.455 Kč bez DPH, tj. 113.056,35 Kč včetně DPH,
do maximální výše 487.395 Kč bez DPH, tj. 589.747,965 Kč včetně DPH, z rozpočtu Krajské
správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
a) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, zajistit uhrazení příspěvku Libereckého kraje na opravu povrchu vozovky
v ulici Bělíkova, Frýdlant do maximální výše 487.395 Kč bez DPH, tj. 589.747,965 Kč
včetně DPH z rezervního fondu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Termín: 31. 05. 2022
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat
o přijatém usnesení Město Frýdlant.
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 92 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
93. (105) Zahájení zadávacího řízení VZ „Zpracování PD do stupně PDPS a IČ
na rekonstrukci silnice III/2716 Hrádek n. Nisou-Rynoltice a realizaci chodníků“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál a doplnil, že se jedná o realizaci chodníků,
což je součástí přeshraničního projektu.
Ing. Borovička, MBA, doplnil, že po projednání budou do materiálu doplněny přílohy
ke smlouvě, jako je specifikace stavby, přehledná situace, podrobná specifikace díla a podrobný
rozpis ceny díla.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 784/22/RK
Zahájení zadávacího řízení VZ „Zpracování PD do stupně PDPS a IČ na rekonstrukci
silnice III/2716 Hrádek n. Nisou-Rynoltice a realizaci chodníků“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové
dokumentace do stupně PDPS a inženýrská činnost na akci Rekonstrukce komunikace III/2716
v úseku Hrádek nad Nisou – Rynoltice a realizace nových částí chodníků“ ve zjednodušeném
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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. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik, odbor silničního hospodářství,
náhradník: Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
Ing. Martin Verner, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Bc. Kateřina Vejvodová, projektový manažer oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1355/2022

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: 30. 06. 2022
hlasování č. 93 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
94. (88) Písemná informace předkládané zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje
a na 12. a 13. mimořádném zasedání rady kraje
Ing. Sviták okomentoval předloženou písemnou informaci.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 785/22/RK
Písemná informace předkládané zastupitelstvu kraje
Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje
a na 12. a 13. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci předkládanou zastupitelstvu kraje
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a)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 7. a 8. zasedání rady kraje a na 12. a 13.
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 7. a 8. zasedání rady kraje a na 12. a 13. mimořádném
zasedání rady kraje".
Termín: 31. 05. 2022
hlasování č. 94 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
95. (89) Zahraniční pracovní cesta č. 16/2022
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 786/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 16/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana Libereckého kraje, resort
ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, a Jiřího Ulvra, člena Rady
Libereckého kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova, v termínu 13. - 22. 5. 2022 do Izraele. Důvodem
je účast na zahraniční studijní cestě pro vzdělávání a získávání zkušeností v oblasti energetiky,
chytrých měst, hospodaření s vodou a kyberbezpečnosti.
hlasování č. 95 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (99) Nové znění Jednacího řádu Rady Libereckého kraje
Mgr. Ulmann představil doplnění Jednacího řádu rady kraje týkající se distanční účasti členů
rady kraje.
V. Židek se pozastavil nad odůvodněním možné distanční účasti členů rady kraje na jednání
rady kraje, a to pouze v případě nouzového stavu či jiného zvláštního předpisu a po konzultaci
s panem hejtmanem. Upozornil, že mohou nastat situace, kdy nemůže být přítomen fyzicky,
ale distančně jeho účast není ničím omezena, např. nemoc dítěte. Navrhl, aby pravidla byla
stanovena obecněji.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze k distanční účasti členů rady kraje na jejich jednání.
Ing. Sviták shrnul, že distanční účast je umožněna za nouzového stavu a po dohodě, prioritní
účast je fyzická.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 787/22/RK
Nové znění Jednacího řádu Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
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nové znění Jednacího řádu Rady Libereckého kraje z důvodu doplnění pravidel pro distanční
účast na zasedání rady kraje.
hlasování č. 96 pro 6
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
V. Židek
97. (107) Zadání veřejné zakázky „Zajištění odborné první pomoci v KACPU“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 788/22/RK
Zadání veřejné zakázky „Zajištění odborné první pomoci v KACPU“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky „Zajištění odborné první pomoci v KACPU ", a to účastníku Krajská
nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem: Husova 375/10, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec, za nabídkovou cenu osobní náklady lékaře všední dny 500 Kč za hodinu,
v sobotu, neděli a o svátcích 600 Kč za hodinu, osobní náklady koordinátora 25.000 Kč
za měsíc a ostatní provozní (materiální) náklady 10.000 Kč za měsíc v souladu s § 29 písm. c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
v souvislosti s humanitární krizí s uprchlickou vlnou z Ukrajiny zasažené ozbrojeným
konfliktem s Ruskou federací, kdy z napadené Ukrajiny prchají před válkou civilisté
a je nezbytné jim v rámci fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU)
zajistit zdravotní péči ve smyslu odborné první pomoci,
schvaluje
Smlouvu o zajištění zdravotních služeb č. OLP/1781/2022 mezi Libereckým krajem
a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem: Husova 375/10,
Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec
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: 15. 05. 2022
hlasování č. 97 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (108) Různé
Ing. Ramzer avizoval, že na poradu radních je plánována prezentace společnosti Singltrek
pod Smrkem.
Ing. Ramzer dále okomentoval situaci týkající se Školního statku Frýdlant a doplnil, že budou
stanoveny dva projektové týmy, vše bude probíhat v součinnosti s PČR.
Další podněty nebyly vzneseny, Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmana, ukončil
9. zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.25 hodin.
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Ověřovatelé

Václav Židek

……………..………………….……

Mgr. Jiří Ulvr

………………………………………

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

Liberec 5. 5. 2022
Zapsala Jitka Machálková

- 113 -

