Z á p i s č. 16
z 16. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 13. 6. 2022
Přítomno

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

Omluveni

Ing. Květa Vinklátová, Ing. Jan Sviták, Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Jitka Machálková

16. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin.
Omluvil nepřítomnost Ing. Květy Vinklátové, Ing. Jana Svitáka, a Mgr. Vladimíra Richtera.
Dále omluvil krátké zpoždění Václava Židka. Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Petr Tulpa
a Ing. Dan Ramzer, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

ZR-RO č. 204/22 – úprava v kapitole
Z
926 02 – Dotační fond, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu 2.8
Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Oprava plochých střech
- Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.
- II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

4.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava
plochých střech – Gymnázium Mimoň,
Letná 263, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

5.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava
plochých střech – Gymnázium Mimoň,
Letná 263, p. o.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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6.

Závazek spolufinancování projektu
Z
„Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“,
dohoda o spolupráci mezi lead partnerem
a projektovými partnery, plná moc

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen V. Židek.

zdržel se

0

0

byl přijat

2. ZR-RO č. 204/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr k předloženému materiálu sdělil, že v březnu letošního roku byl zveřejněn dotační
program, v měsíci květnu proběhl příjem žádostí.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1048/22/mRK
ZR-RO č. 204/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí
dotací
z programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 204/22, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v úhrnné výši 115,650 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva ve výši 115.650 Kč,
b) zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.8 Podpora
dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva ve výši
115.650 Kč,
2) s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.8 Podpora dodatečné instalace
akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva v úhrnné výši 115.650 Kč, níže
uvedeným žadatelům do výše:
Poř. číslo

1

Žadatel
Název projektu
Účel projektu
Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
(Kč)

Nákup a instalace akumulační nádoby
Snížení znečištění ovzduší efektivním
vytápěním nemovitosti
akumulační nádoba 1ks
39.500,00

2
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Podíl dotace na nákladech projektu
(%)
Požadované prostředky (Kč)
Termín realizace projektu
Investice/Neinvestice

70

Poř. číslo

2

27.650,00
1.1.2022 – 31. 12. 2022
Neinvestice

Žadatel
Název projektu
Účel projektu
Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na nákladech projektu
(%)
Požadované prostředky (Kč)
Termín realizace projektu
Investice/Neinvestice
Poř. číslo

Nákup a instalace akumulační nádoby
Snížení znečištění ovzduší efektivním
vytápěním nemovitosti
akumulační nádoba 1ks
40.000,00
70
28.000,00
9.5.2022 – 30.12.2022
Neinvestice
3

Žadatel
Název projektu
Účel projektu
Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na nákladech projektu
(%)
Požadované prostředky (Kč)
Termín realizace projektu
Investice/Neinvestice
Poř. číslo

Nákup a instalace akumulační nádoby
Snížení znečištění ovzduší efektivním
vytápěním nemovitosti
akumulační nádoba 1ks
65.000,00
46,15
30.000,00
2.5.2022 – 31.12.2022
Investice
4

Žadatel
Název projektu
Účel projektu
Parametry projektu
Celkové plánované náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na nákladech projektu
(%)

Nákup a instalace akumulační nádoby
Snížení znečištění ovzduší efektivním
vytápěním nemovitosti
akumulační nádoba 2ks
60.000,00
50

3
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Požadované prostředky (Kč)
Termín realizace projektu
Investice/Neinvestice

30.000,00
1.6.2022 – 31.12.2022
Investice

3) se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná
paliva, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a shora uvedenými žadateli
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 204/22 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby
u domácích kotlů na pevná paliva ke schválení,
Termín: 21. 06. 2022
2) poskytnutí dotací výše uvedeným žadatelům k rozhodnutí.
Termín: 21. 06. 2022
hlasování č. 3 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen
V.
Židek.
6

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (6) Závazek spolufinancování projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“, dohoda
o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery, plná moc
Mgr. Ulvr sdělil, že se jedná o nový projekt Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu z MMR,
kde hlavním partnerem je Dolnoslezské vojvodství a dalšími partnery jsou Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj a Nadace Ukrajina. Jde o podpůrné aktivity v rámci tohoto projektu.
Mgr. Otta doplnil, že se jedná o mezinárodní dohodu, bude snaha uplatňovat výdaje na KACPU.
Načež proběhla diskuze o dalším fungování KACPU bez účasti HZS.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1049/22/mRK
Závazek spolufinancování projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“, dohoda
o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery, plná moc
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zapojením Libereckého kraje jako partnera projektu „Jsme s vámi – společně
pro Ukrajinu“, který bude předložen do výzvy v rámci prioritní osy 4 programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Dolnoslezského vojvodství
jakožto vedoucího partnera projektu,
b) se závazkem předpokládané výše spolufinancování části projektu realizované Libereckým
krajem do výše 500.000 Kč (odpovídá částce 20.000 EUR při kurzu
25 CZK/EUR) a jeho rozložením v letech 2022 až 2023 v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z výzvy v rámci prioritní osy 4 programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko,

4
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c) s předpokládaným předfinancováním části projektu realizované Libereckým krajem
do výše 4.500.000 Kč (odpovídá částce 180.000 EUR při kurzu 25 CZK/EUR)
a jeho rozložením v letech 2022 až 2023,
d) s Dohodou o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko k projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“,
č. OLP/2862/2022, a to mezi Dolnoslezským vojvodstvím (vedoucí partner), Libereckým
krajem (partner), Fundacja Ukraina (Nadací Ukrajina, polský partner), se sídlem Ruska
46a/201, 50-079 Wrocław, NIP 8982203920, REGON 022164428 a Královéhradeckým
krajem (partner),
e) se zmocněním Mgr. Jiřího Ulvra, člena rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
k zastupování Libereckého kraje jako jednoho z partnerů projektu „Jsme s vámi
– společně pro Ukrajinu“ ve věci přípravy, realizace a udržitelnosti projektu a podpisu
Dohody o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
a) předložit návrh na zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Jsme s vámi
– společně pro Ukrajinu“, který bude předložen do výzvy v rámci prioritní osy 4 programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Dolnoslezského vojvodství
v roli vedoucího partnera projektu, k rozhodnutí zastupitelstvu kraje,
Termín: 21. 06. 2022
b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování projektu a předpokládaného
předfinancování projektu zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 21. 06. 2022
c) předložit Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko k projektu „Jsme s vámi – společně
pro Ukrajinu“, č. OLP/2862/2022, zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 21. 06. 2022
d) zajistit předložení plné moci č. PM/61/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu,
Termín: 30. 06. 2022
e) zajistit řízení odpovídající části projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů
a výstupů projektu v případě jeho schválení příslušným orgánem daného programu.
Termín: 31. 12. 2030
hlasování č. 4 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen
6 V. Židek.

0

zdržel se

0

byl přijat

V 8.10 hodin se na jednání rady kraje dostavil Václav Židek.
4. (3) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Oprava plochých střech
- Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o. - II“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že byly doručeny 2 nabídky.

5
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1050/22/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Oprava plochých střech - Gymnázium
Mimoň, Letná 263, p. o. - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Oprava plochých střech - Gymnázium Mimoň, Letná
263, p. o. - II“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost V a N CL s.r.o., se sídlem Liberecká 14,
470 01 Česká Lípa, IČ: 25427385, za nabídkovou cenu 8.034.929,15 Kč bez DPH,
tj. 9.722.264,27 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/286/2022 mezi Libereckým krajem a společností V a N
CL s.r.o., se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25427385
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. 06. 2022
hlasování č. 5

pro

5
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. (4) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava
plochých střech – Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1051/22/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava plochých
střech – Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Oprava plochých střech – Gymnázium Mimoň,
Letná 263, p. o." v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického
dozoru stavebníka pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová Víska 4,
463 31 Nová Ves, IČO: 07890711, za nabídkovou cenu 79 000 Kč bez DPH, tj. 95.590 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/282/2022 mezi
Libereckým krajem a společností MIJAPO s.r.o., se sídlem Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves,
IČO: 07890711
a ukládá
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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. 06. 2022
hlasování č. 6

pro

6
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. (5) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava
plochých střech – Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1052/22/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava
plochých střech – Gymnázium Mimoň, Letná 263, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Oprava plochých střech – Gymnázium Mimoň,
Letná 263, p. o.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka IBR Consulting,
s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČO: 25023446, za nabídkovou cenu 27.000 Kč
bez DPH, tj. 32 670 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/283/2022 mezi Libereckým krajem a společností IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská
352/215, 190 00 Praha 9, IČO: 25023446
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. 06. 2022
hlasování č. 7

6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6
M. Půta požádal Mgr. Havlíka, aby pomocí nově vzniklé kontrolní skupiny složené
ze zástupců právního odboru, odboru sociálních věcí a oddělení veřejných zakázek zajistil
provedení kontrol v konkrétních příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí.
pro

Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 16. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2022 v 8.15 hodin.
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Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa

………………………………….

Ing. Dan Ramzer

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 13. 6. 2022
zapsala Jitka Machálková
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