Z á p i s č. 15
z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 30. 5. 2022
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Jitka Machálková

15. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9.00 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Petr Tulpa a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky
„Silnice III/26834 Brniště – Jablonné
v Podještědí, I. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

3.

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky
v rámci DNS „BOZP - Silnice III/26834
Brniště – Jablonné v Podještědí, I. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

4.

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky
v rámci DNS „TDS - Silnice III/26834
Brniště – Jablonné v Podještědí, I. etapa“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

5.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev. č. 283-004
přes inundaci u Tatobit Pod Skálou - II“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

6.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/29032 Janov
nad Nisou, rekonstrukce silnice včetně
havárie mostu ev. č. 29032-2 - II“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

7.

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

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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8.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS - Silnice III/29032 Janov
nad Nisou, rekonstrukce silnice
vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

9.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Silnice III/29032 Janov
nad Nisou, rekonstrukce silnice
vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

10.

Poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 pro Akci
„Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně
– Bílý Kostel nad Nisou lokalita Chotyně
U Hrabarů“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

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

pro

9

proti

zdržel se

0

0

byl přijat

2. Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky „Silnice III/26834 Brniště – Jablonné
v Podještědí, I. etapa“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
M. Půta požádal Ing. Svitáka, aby se telefonicky spojil s panem starostou města Velký Valtinov.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 901/22/mRK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky „Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí,
I. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká
Lípa, IČO: 25018094, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje zadávací
podmínky (nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí,
I. etapa“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka Metrostav Infrastructure a. s., se sídlem, Koželužská
2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005, za nabídkovou cenu 57.841.103,26 Kč
bez DPH, tj. 69.987.734,94 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/190/2022 mezi Libereckým krajem a společností
Metrostav Infrastructure a. s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 24204005
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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. 3

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/26834 Brniště
– Jablonné v Podještědí, I. etapa“
Ing. Sviták shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 902/22/mRK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/26834 Brniště
– Jablonné v Podještědí, I. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/26834 Brniště – Jablonné
v Podještědí, I. etapa“, v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost
REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav, IČO: 25685210, za nabídkovou cenu 99.000 Kč bez DPH, tj. 119.790 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2713/2021 mezi Libereckým krajem a REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem
Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25685210
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. 06. 2022
hlasování č. 4

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/26834 Brniště
– Jablonné v Podještědí, I. etapa“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 903/22/mRK
Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/26834 Brniště
– Jablonné v Podještědí, I. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/26834 Brniště – Jablonné v Podještědí,
I. etapa“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24,
Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 09686380, za nabídkovou cenu 272.000 Kč
bez DPH, tj. 329.120 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2714/2021
mezi Libereckým krajem a společností QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec
VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 09686380
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. 5

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci
u Tatobit Pod Skálou - II“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 904/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou II.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
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náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/382/2022
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 6

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice včetně havárie mostu ev. č. 29032-2 - II“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 905/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice včetně havárie mostu ev. č. 29032-2 - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce
silnice včetně havárie mostu ev. č. 29032-2 (1. část)“, ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, resort dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
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2.

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

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. 06. 2022
hlasování č. 7

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova - II“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 906/22/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích
u Cvikova II.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek:
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Náhradník: Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
Náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/587/2022
a ukládá
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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. 8

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 907/22/mRK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie
mostu ev. č. 29032-2“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického
dozoru stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť odpadly důvodu
pro pokračování veřejné zakázky v důsledku podstatné změny okolností, která nastala
po zahájení veřejné zakázky a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat
a ani ji nezpůsobil
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. 06. 2022
hlasování č. 9

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 908/22/mRK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/29032 Janov nad Nisou,
rekonstrukce silnice vč. havárie mostu ev. č. 29032-2“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „BOZP - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie
mostu ev. č. 29032-2“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 127
odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, neboť odpadly důvodu pro pokračování veřejné zakázky v důsledku podstatné změny
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okolností, která nastala po zahájení veřejné zakázky a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil
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. 06. 2022
hlasování č. 10

pro

9
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2022 pro Akci „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou
lokalita Chotyně U Hrabarů“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál, jedná se o dočerpání dotačních
finančních prostředků.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 909/22/mRK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2022 pro Akci „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně – Bílý Kostel nad Nisou
lokalita Chotyně U Hrabarů“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu číslo OLP/2246/2022 (číslo poskytovatele: 259/C1/2022) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši
1.882.427,12 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na financování akce „Cyklotrasa Odra Nisa
úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou lokalita Chotyně "U Hrabarů
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
číslo OLP/2246/2022 (číslo poskytovatele: 259/C1/2022) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši
1.882.427,12 Kč, uzavíranou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi,
hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 10. 06. 2022
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit realizaci
a profinancování Akce „Cyklotrasa Odra Nisa úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou
lokalita Chotyně "U Hrabarů" v souladu se smlouvou číslo OLP/2246/2022 (číslo
poskytovatele: 259/C1/2022) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 11

pro

9
6

proti

0

8

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 15. mimořádného zasedání RK konaného dne 30. 5. 2022
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 15. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2022 v 9.10 hodin.

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa

………………………………….

Ing. Zbyněk Miklík

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 30. 5. 2022
zapsala Jitka Machálková
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